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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

78. Jenfasizza li l-għadd ta' perjodi ta' 

studju mitmuma barra mill-pajjiż permezz 

tal-iskema Erasmus żdied b'mod kostanti 

mill-2008, minkejja l-kriżi ekonomika, 

finanzjarja u soċjali; jiġbed l-attenzjoni 

għall-fatt li, fl-istess ħin, l-għadd ta' 

kollokazzjonijiet tax-xogħol barra mill-

pajjiż żdied b'mod esponenzjali; 

jikkonkludi li l-kollokazzjonijiet tax-

xogħol huma ovvjament ikkunsidrati miż-

żgħażagħ bħala opportunità eċċellenti biex 

itejbu l-impjegabilità tagħhom; 

jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-

aġenziji, l-organizzaturi u l-istituzzjonijiet 

nazzjonali, biex iqisu dan l-iżvilupp; 

78. Jenfasizza li l-għadd ta' perjodi ta' 

studju mitmuma barra mill-pajjiż permezz 

tal-iskema Erasmus żdied b'mod kostanti 

mill-2008, minkejja l-kriżi ekonomika, 

finanzjarja u soċjali; jiġbed l-attenzjoni 

għall-fatt li, fl-istess ħin, l-għadd ta' 

kollokazzjonijiet tax-xogħol barra mill-

pajjiż żdied b'mod esponenzjali; 

jikkonkludi li l-kollokazzjonijiet tax-

xogħol huma ovvjament ikkunsidrati miż-

żgħażagħ bħala opportunità eċċellenti biex 

itejbu l-impjegabilità tagħhom, iżda jinsab 

imħasseb li l-impossibbiltà li jsibu xogħol 

f'pajjiżhom se twassal biex fil-futur dawn 

iż-żgħażagħ, kontra qalbhom, isiru 

ħaddiema stazzjonati; jirrakkomanda lill-

Kummissjoni u lill-aġenziji, l-organizzaturi 

u l-istituzzjonijiet nazzjonali, biex iqisu 

dan l-iżvilupp; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

86. Jappoġġja mobilità akbar fl-

edukazzjoni u fil-programmi ta' 

apprendistat u l-perjodi ta' traineeship 

taħt il-programmi tal-Garanzija għaż-

Żgħażagħ u tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 

taż-Żgħażagħ, bl-għan li jittaffew il-livelli 

għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ u l-

iżbilanċi ġeografiċi fl-Unjoni Ewropea; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

88. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, sabiex 

titrawwem il-mobilità tal-għalliema, il-

letturi u l-persunal mhux akkademiku, biex 

jirrikonoxxu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-

programmi ta' mobilità bħala parti 

importanti ta' progress fil-karriera 

tagħhom, u jekk ikun possibbli, biex 

jintroduċu sistema ta' ppremjar marbuta 

mal-parteċipazzjoni fi programmi ta' 

mobilità, pereżempju fil-forma ta' 

benefiċċji finanzjarji jew it-tnaqqis tal-

ammont tax-xogħol; 

88. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, sabiex 

titrawwem il-mobilità tal-għalliema, il-

letturi u l-persunal mhux akkademiku, biex 

jirrikonoxxu l-parteċipazzjoni tagħhom fil-

programmi ta' mobilità bħala parti 

importanti ta' progress fil-karriera 

tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

92. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-

isforzi biex issolvi l-isfida ta' finanzjament 

għal organizzazzjonijiet Ewropej ibbażati 

fi Brussell sabiex iżidu l-kontribut 

tagħhom lejn l-iżvilupp ta' politiki 

Ewropej fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-

taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

100. Jirrakkomanda li l-importanza u l-

viżibilità tal-edukazzjoni mhux formali 

jenħtieġ li tiżdied kemm għall-impjiegi 

għaż-żgħażagħ u l-edukazzjoni għall-adulti 

f'Erasmus+, peress li l-edukazzjoni mhux 

formali hija importanti fis-settur taċ-

ċittadinanza Ewropea u l-promozzjoni 

tad-demokrazija u l-edukazzjoni dwar il-

valuri; il-programm, madankollu, huwa 

ħafna drabi assoċjat mal-edukazzjoni 

formali minħabba l-isem tiegħu; 

100. Jirrakkomanda li l-importanza u l-

viżibilità tal-edukazzjoni mhux formali 

jenħtieġ li tiżdied kemm għall-impjiegi 

għaż-żgħażagħ u l-edukazzjoni għall-adulti 

f'Erasmus+; il-programm, madankollu, 

huwa ħafna drabi assoċjat mal-edukazzjoni 

formali minħabba l-isem tiegħu; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

104. Jitlob mhux biss biex il-livell 

baġitarju attwali jiġi żgurat għall-

ġenerazzjoni tal-programmi li jmiss taħt il-

QFP l-ġdid, iżda jikkunsidra li żieda 

ulterjuri fil-baġit, li tiżgura livell ta' 

finanzjament annwali għall-ġenerazzjoni 

li jmiss tal-programmi ta' mill-inqas l-

istess livell bħal l-aħħar sena ta' 

implimentazzjoni tal-qafas attwali bħala 

prekundizzjoni assolutament essenzjali 

għas-suċċess kontinwu tal-programm; 

jipproponi li l-Kummissjoni tesplora l-

possibilità li żżid il-prefinanzjament; 

104. Jitlob biex il-livell baġitarju attwali 

jiġi żgurat għall-ġenerazzjoni tal-

programmi li jmiss taħt il-QFP l-ġdid u 

akkumpanjat minn evalwazzjoni tal-

effiċjenza u l-effikaċja tal-ġestjoni tal-

fondi impenjati; 

Or. en 



 

AM\1115317MT.docx  PE598.429v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

25.1.2017 A8-0389/37 

Emenda  37 

Dominique Bilde 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Implimentazzjoni ta' Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 108 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

108. Jindika li l-gruppi żvantaġġati huma 

fil-mira speċifikament fis-settur taż-

żgħażagħ; jissuġġerixxi l-estensjoni tal-

Istrateġija ta' Inklużjoni u Diversità għas-

setturi kollha tal-programmi biex jiġu 

promossi l-inklużjoni soċjali u l-

parteċipazzjoni ta' persuni bi bżonnijiet 

speċjali jew b'inqas opportunitajiet fil-

Programm Erasmus+; 

108. Jindika li l-gruppi żvantaġġati huma 

fil-mira speċifikament fis-settur taż-

żgħażagħ; jissuġġerixxi li l-Istrateġija ta' 

Inklużjoni u Diversità ma tiġix estiża għas-

setturi kollha tal-programmi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

115. Jitlob li ssir promozzjoni akbar ta' 

programmi ta' mobilità għal livelli 

avvanzati ta' edukazzjoni għolja sabiex 

tiġi żgurata mobilità bejn ċentri Ewropej 

tar-riċerka u tiġi żviluppata aktar il-mira 
li l-universitajiet Ewropej isiru 

internazzjonali; 

115. Jitlob li jsir żvilupp bil-għan li l-

universitajiet Ewropej isiru internazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

118. Ifakkar li fi żmien ta' kriżi 

partikolari fir-rigward tal-valuri 

fundamentali tal-UE, l-istrument 

Erasmus+ jista' jipprovdi opportunità 

fundamentali fil-promozzjoni tal-

integrazzjoni, tal-fehim u tas-solidarjetà 

fost iż-żgħażagħ; jitlob għaldaqstant 

sabiex l-integrazzjoni taż-żgħażagħ tiġi 

promossa permezz ta' għarfien ta' kulturi 

u tradizzjonijiet differenti, u r-rispett 

reċiproku u neċessarju ruċjali tagħhom; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

126. Jistieden lill-Kummissjoni 

tikkunsidra soluzzjoni xierqa għas-

sitwazzjoni tal-organizzazzjonijiet mhux 

governattivi ta' livell Ewropew ibbażati fi 

Brussell li japplikaw għall-fondi minn 

aġenziji nazzjonali Belġjani; 

imħassar 

Or. en 

 

 


