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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tanalizza l-

azzjonijiet ewlenin tal-programm u s-

setturi li jidhru li għandhom nuqqas ta' 

finanzjament, bħas-Sħubiji Strateġiċi KA2, 

l-edukazzjoni tal-adulti, iż-żgħażagħ, l-

edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali (ETV) u l-edukazzjoni 

ogħla, u dawk li jistgħu jibbenefikaw l-

aktar minn żidiet baġitarji; jissottolija l-

ħtieġa li jinżamm monitoraġġ kontinwu tal-

programm bl-għan li jiġu identifikati dawk 

l-oqsma u s-setturi, biex jiġu adottati 

miżuri korrettivi malajr kemm jista' jkun; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat biżżejjed 

finanzjament għall-mobilità, filwaqt li 

tingħata attenzjoni speċifika biex tiżdied 

il-mobilità ta' gruppi sottorappreżentati; 

jenfasizza li, minħabba ħtiġijiet speċifiċi 

għas-settur, huma meħtieġa linji baġitarji 

speċjali għal setturi differenti; jirrimarka li 

l-baġit għandu jintuża esklużivament bħala 

parti mid-dipożizzjonijiet tal-programm; 

17. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tanalizza l-

azzjonijiet ewlenin tal-programm u s-

setturi li jidhru li għandhom nuqqas ta' 

finanzjament, bħas-Sħubiji Strateġiċi KA2, 

l-edukazzjoni tal-adulti, iż-żgħażagħ, l-

edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali (ETV) u l-edukazzjoni 

ogħla, u dawk li jistgħu jibbenefikaw l-

aktar minn żidiet baġitarji; jissottolija l-

ħtieġa li jinżamm monitoraġġ kontinwu tal-

programm bl-għan li jiġu identifikati dawk 

l-oqsma u s-setturi, biex jiġu adottati 

miżuri korrettivi malajr kemm jista' jkun; 

jenfasizza li, minħabba ħtiġijiet speċifiċi 

għas-settur, huma meħtieġa linji baġitarji 

speċjali għal setturi differenti; jirrimarka li 

l-baġit għandu jintuża esklużivament bħala 

parti mid-dipożizzjonijiet tal-programm; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jenfasizza l-valur miżjud ta' 

azzjonijiet tal-ETV ta' Erasmus+ fl-

appoġġ tal-integrazzjoni jew l-

integrazzjoni mill-ġdid ta' gruppi 

żvantaġġati f'opportunitajiet ta' 

edukazzjoni jew ta' taħriġ vokazzjonali 

sabiex tissaħħaħ it-tranżizzjoni tagħhom 

għas-suq tax-xogħol; 

imħassar 

Or. en 
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33. Jindika Erasmus+ bħala strument 

importanti għal titjib fil-kwalità tal-ETV 

madwar l-UE; jenfasizza l-fatt li l-ETV 

inklużiva ta' kwalita u l-mobilità tal-ETV 

għandhom rwol ekonomiku u soċjali 

essenzjali fl-Ewropa, f'suq tax-xogħol li 

qiegħed jinbidel rapidament, bħala mezz 

biex jipprovdu liż-żgħażagħ u lill-adulti 

bil-ħiliet professjonali u l-ħiliet tal-ħajja 

meħtieġa għat-tranżizzjoni mill-

edukazzjoni u t-taħriġ għax-xogħol; 

jenfasizza li l-ETV u l-mobilità tal-ETV 

għandhom irawmu opportunitajiet indaqs, 

in-nondiskriminazzjoni u l-inklużjoni 

soċjali għaċ-ċittadini kollha, inklużi n-

nisa li huma sottorappreżentati fl-ETV u 

persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, 

inklużi r-Rom, iż-żgħażagħ qiegħda, il-

persuni b'diżabilitajiet, l-abitanti ta' żoni 

remoti, l-abitanti tar-reġjuni 

ultraperiferiċi u l-migranti; jissuġġerixxi 

wkoll li tingħata attenzjoni lill-benefiċjarji 

bi kwalifiki baxxi sabiex tiżdied il-

parteċipazzjoni tagħhom u b'hekk tittejjeb 

il-kapaċità tal-programmi li jilħqu lill-

udjenza fil-mira; 

33. Jindika Erasmus+ bħala strument 

importanti għal titjib fil-kwalità tal-ETV 

madwar l-UE; jenfasizza l-fatt li l-ETV 

inklużiva ta' kwalita u l-mobilità tal-ETV 

għandhom rwol ekonomiku u soċjali 

essenzjali fl-Ewropa, f'suq tax-xogħol li 

qiegħed jinbidel rapidament, bħala mezz 

biex jipprovdu liż-żgħażagħ u lill-adulti 

bil-ħiliet professjonali u l-ħiliet tal-ħajja 

meħtieġa għat-tranżizzjoni mill-

edukazzjoni u t-taħriġ għax-xogħol; 

jissuġġerixxi wkoll li tingħata attenzjoni 

lill-benefiċjarji bi kwalifiki baxxi sabiex 

tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom u b'hekk 

tittejjeb il-kapaċità tal-programmi li jilħqu 

lill-udjenza fil-mira; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jistieden lill-Kummissjoni 

tiggarantixxi l-mobilità mal-Ewropa 

kollha anki fi żminijiet ta' kriżi u biex 

iżżomm għażliet li jagħmluha possibbli 

għall-pajjiżi li jipparteċipaw fiż-Żona 

Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja biex 

ikollhom aċċess għall-programm 

Erasmus+. 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Jenfasizza r-rwol importanti tal-

Kumitat tal-Programm, kif stabbilit fir-

Regolament Nru 1288/2013 li jistabbilixxi 

Erasmus+, bħala attur ewlieni fl-

implimentazzjoni tal-programm u sabiex 

jitkattar il-valur miżjud Ewropew permezz 

ta' komplementarjetà u sinerġija mtejba 

bejn Erasmus+ u l-politiki fil-livell 

nazzjonali; jitlob rwol aktar b'saħħtu għall-

Kumitat tal-programm u r-rwol tiegħu fid-

deċiżjonijiet politiċi; jistieden lill-

Kummissjoni tkompli tikkondividi 

informazzjoni ddettaljata dwar id-

distribuzzjoni ta' fondi ċentralizzati lill-

Kumitat tal-Programm; 

39. Jenfasizza r-rwol importanti tal-

Kumitat tal-Programm, kif stipulat fir-

Regolament Nru 1288/2013 li jistabbilixxi 

l-Programm Erasmus+ bħala attur ewlieni 

fl-implimentazzjoni tal-programm; jitlob 

rwol aktar b'saħħtu għall-Kumitat tal-

programm u r-rwol tiegħu fid-deċiżjonijiet 

politiċi; jistieden lill-Kummissjoni tkompli 

tikkondividi informazzjoni ddettaljata dwar 

id-distribuzzjoni ta' fondi ċentralizzati lill-

Kumitat tal-Programm; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

42. Jistieden lill-Kummissjoni u, 

rispettivament, lid-Direttorat Ġenerali 

għall-Edukazzjoni u l-Kultura (DĠ EAC) u 

lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, 

l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) 

rispettivament, biex jabilitaw aktar 

promozzjoni ta' azzjonijiet deċentralizzati, 

bħall-Azzjoni Ewlenija 2, billi jipproponu 

finanzjament adegwat li jkun 

proporzjonali għad-daqs tal-azzjonijiet; 

42. Jistieden lill-Kummissjoni u, 

rispettivament, lid-Direttorat Ġenerali 

għall-Edukazzjoni u l-Kultura (DĠ EAC) u 

lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, 

l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) 

rispettivament, biex jabilitaw aktar 

promozzjoni ta' azzjonijiet deċentralizzati, 

bħall-Azzjoni Ewlenija 2 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jinkoraġġixxi aktar tisħiħ tal-

kooperazzjoni bejn l-aġenziji nazzjonali u 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-

Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) sabiex 

jiġu promossi azzjonijiet ċentralizzati tal-

Programm Erasmus+, biex jingħata l-

appoġġ meħtieġ, sabiex tiżdied is-

sensibilizzazzjoni tal-programm, biex 

tingħata informazzjoni addizzjonali dwar 

il-programm fost applikanti potenzjali, u 

biex jiġi skambjat feedback dwar titjib fil-

proċess ta' implimentazzjoni tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa, 

b'kollaborazzjoni mal-aġenziji nazzjonali, 

linji gwida ta' implimentazzjoni Ewropej 

għall-aġenziji nazzjonali; jitlob li jiġu 

ffaċilitati l-kuntatti bejn il-Kummissjoni, l-

aġenziji nazzjonali, il-benefiċjarji tal-

programm, ir-rappreżentanti tal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-

EACEA bl-iżvilupp ta' pjattaforma ta' 

komunikazzjoni għall-iskambju ta' 

informazzjoni u prattiki tajbin, fejn il-

partijiet kollha interessati jistgħu jirċievu 

informazzjoni ta' kwalità, kif ukoll biex 

dawn jikkondividu l-esperjenzi u s-

suġġerimenti tagħhom u għal aktar titjib 

fil-programm; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

involuti l-partijiet interessati u l-

benefiċjarji fil-laqgħat tal-Kumitat tal-

Programm; jenfasizza li, f'konformità mar-

43. Jinkoraġġixxi aktar tisħiħ tal-

kooperazzjoni bejn l-aġenziji nazzjonali u 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-

Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) biex 

jingħata l-appoġġ meħtieġ, sabiex tiżdied 

is-sensibilizzazzjoni tal-programm, biex 

tingħata informazzjoni addizzjonali dwar 

il-programm fost applikanti potenzjali, u 

biex jiġi skambjat feedback dwar titjib fil-

proċess ta' implimentazzjoni tagħhom; 

jitlob li jiġu ffaċilitati l-kuntatti bejn il-

Kummissjoni, l-aġenziji nazzjonali, il-

benefiċjarji tal-programm, ir-rappreżentanti 

tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-

EACEA bl-iżvilupp ta' pjattaforma ta' 

komunikazzjoni għall-iskambju ta' 

informazzjoni u prattiki tajbin, fejn il-

partijiet kollha interessati jistgħu jirċievu 

informazzjoni ta' kwalità, kif ukoll biex 

dawn jikkondividu l-esperjenzi u s-

suġġerimenti tagħhom u għal aktar titjib 

fil-programm; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

involuti l-partijiet interessati u l-

benefiċjarji fil-laqgħat tal-Kumitat tal-

Programm; jenfasizza li, f'konformità mar-

Regolament (UE) Nru 1288/2013, dan jista' 

jiġi ffaċilitat bil-ħolqien ta' sottokumitati 

permanenti li jinvolvi lir-rappreżentanti tal-

partijiet interessati u l-benefiċjarji, l-

aġenziji nazzjonali settorjali, il-Membri tal-

Parlament Ewropew u rappreżentanti mill-
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Regolament (UE) Nru 1288/2013, dan jista' 

jiġi ffaċilitat bil-ħolqien ta' sottokumitati 

permanenti li jinvolvi lir-rappreżentanti tal-

partijiet interessati u l-benefiċjarji, l-

aġenziji nazzjonali settorjali, il-Membri tal-

Parlament Ewropew u rappreżentanti mill-

Istati Membri; 

Istati Membri; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ id-

dimensjoni tal-edukazzjoni skolastika tal-

programm, billi tippermetti aktar mobilità 

tal-istudenti, is-simplifikazzjoni tal-

proċeduri amministrattivi u ta' 

finanzjament għall-iskejjel u l-fornituri tal-

edukazzjoni mhux formali, u b'hekk tieħu 

vantaġġ tal-intenzjoni ġenerali ta' 

Erasmus+ biex trawwem il-kooperazzjoni 

transettorjali, u bil-ħsieb li tinkoraġġixxi 

lill-fornituri tal-edukazzjoni mhux formali 

sabiex jinvolv ruħhom fi sħubiji mal-

iskejjel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ 

il-ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ u l-

prattiki ta' żvilupp tal-edukazzjoni mhux 

formali fi ħdan il-programm billi 

tappoġġa l-organizzazzjonijiet taż-

żgħażagħ u ta' fornituri oħra ta' ħidma 

fost iż-żgħażagħ, kif ukoll permezz ta' 

appoġġ kontinwu għas-sħubija taż-

żgħażagħ bejn l-UE u l-Kunsill tal-

Ewropa; 

52. Jistieden lill-Kummissjoni tissimplifika 

l-proċeduri amministrattivi u ta' 

finanzjament għall-iskejjel u l-fornituri tal-

edukazzjoni mhux formali, u b'hekk tieħu 

vantaġġ tal-intenzjoni ġenerali ta' 

Erasmus+ biex trawwem il-kooperazzjoni 

transettorjali, u bil-ħsieb li tinkoraġġixxi 

lill-fornituri tal-edukazzjoni mhux formali 

sabiex jinvolv ruħhom fi sħubiji mal-

iskejjel;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Jilqa' l-introduzzjoni ta' żewġ tipi ta' 

sħubija strateġika bħala l-ewwel pass 

pożittiv u importanti biex jiżdiedu l-

possibilitajiet biex organizzazzjonijiet 

żgħar jieħdu sehem fil-programm, peress li 

ħafna drabi jesperjenzaw diffikultajiet biex 

jissodisfaw ir-rekwiżiti u b'hekk isofru 

diskriminazzjoni, li tippreġudika r-

reputazzjoni u s-sens ta' persważjoni tal-

programm; jistieden lill-Kummissjoni 

twettaq titjib li se jagħmel il-programm 

aktar attraenti sabiex jiġi żgurat li aktar 

organizzazzjonijiet żgħar jiġu inklużi fl-

attivitajiet tal-programm bl-għan aħħari li 

jiżdied is-sehem tagħhom fil-programm, 

b'kont meħud tar-rekwiżiti tal-kwalità; 

jilqa' l-istabbiliment tal-linji gwida ta' 

implimentazzjoni Ewropej u sit tal-FAQs 

aktar dettaljata għar-razzjonalizzazzjoni 

tat-tweġibiet dwar il-kriterji ta' selezzjoni u 

biex jintwerew il-proġetti magħżula sabiex 

tiġi ċċarata s-selezzjoni u l-

organizzazzjonijiet żgħar jingħataw appoġġ 

aħjar; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu involuti 

diversi organizzazzjonijiet parteċipanti fl-

attivitajiet tal-programm u biex jinżamm 

bilanċ bejniethom; 

53. Jilqa' l-introduzzjoni ta' żewġ tipi ta' 

sħubija strateġika bħala l-ewwel pass 

pożittiv u importanti biex jiżdiedu l-

possibilitajiet biex organizzazzjonijiet 

żgħar jieħdu sehem fil-programm, peress li 

ħafna drabi jesperjenzaw diffikultajiet biex 

jissodisfaw ir-rekwiżiti u b'hekk isofru 

diskriminazzjoni, li tippreġudika r-

reputazzjoni u s-sens ta' persważjoni tal-

programm; jinnota, madankollu, it-tħassib 

ta' bosta aġenziji nazzjonali responsabbli 

mill-kapitolu taż-żgħażagħ fir-rigward tal-

abolizzjoni tas-subtaqsima "Inizjattivi 

nazzjonali għaż-żgħażagħ", li wasslet 

għall-promozzjoni ta' proġetti 

transnazzjonali għad-detriment ta' 

proġetti lokali, reġjonali jew nazzjonali u 

b'hekk huwa ta' detrimentali għall-impriżi 

żgħar jew proġetti mwettqa minn gruppi 

informali ta' żgħażagħ; jistieden lill-

Kummissjoni twettaq titjib li se jagħmel il-

programm aktar attraenti sabiex jiġi żgurat 

li aktar organizzazzjonijiet żgħar jiġu 

inklużi fl-attivitajiet tal-programm bl-għan 

aħħari li jiżdied is-sehem tagħhom fil-

programm, b'kont meħud tar-rekwiżiti tal-

kwalità; jieħu nota tal-istabbiliment tal-

linji gwida ta' implimentazzjoni Ewropej u 

sit tal-FAQs aktar dettaljata għar-

razzjonalizzazzjoni tat-tweġibiet dwar il-

kriterji ta' selezzjoni u biex jintwerew il-
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proġetti magħżula sabiex tiġi ċċarata s-

selezzjoni u l-organizzazzjonijiet żgħar 

jingħataw appoġġ aħjar; jenfasizza l-ħtieġa 

li jiġu involuti diversi organizzazzjonijiet 

parteċipanti fl-attivitajiet tal-programm u 

biex jinżamm bilanċ bejniethom; 

Or. en 

 

 


