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SUĠĠERIMENTI
Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:
1. Jirrimarka li Erasmus+ hu l-programm ewlieni tal-UE dwar il-mobilità, l-edukazzjoni u ttaħriġ, li ġie allokat żieda ta' 40 % fil-baġit meta mqabbel mal-perjodu 2007-2013,
minħabba r-riżultati pożittivi tiegħu u d-domanda għolja għalih;
2. Jirrikonoxxi li l-investiment mill-baġit tal-UE skont Erasmus+ jikkontribwixxi b'mod
sinifikanti għat-titjib tal-ħiliet, għall-impjegabilità u għal anqas riskju ta' qgħad fit-tul
għaż-żgħażagħ Ewropej, kif ukoll għaċ-ċittadinanza attiva u l-inklużjoni soċjali tażżgħażagħ;
3. Jilqa' l-istruttura tal-programm, b'kapitoli tal-baġit separati għal kull settur, u jħeġġeġ lillKummissjoni żżomm kapitoli tal-baġit separati fil-proposta għall-programmi talġenerazzjoni li jmiss;
4. Jirrikonoxxi l-valur ekonomiku u soċjali tal-volontarjat u jħeġġeġ lill-Kummissjoni
tappoġġa aħjar lill-organizzazzjonijiet ibbażati fuq il-volontiera fl-azzjonijiet talprogramm;
5. Jieħu nota tal-iżbilanċi reġjonali fil-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet iffinanzjati millErasmus+, fil-livell tal-UE u f'xi żoni fl-Istati Membri; jinsab imħasseb li r-rati ta' suċċess
tal-azzjonijiet tiegħu huma relattivament baxxi, u li huma diverġenti madwar l-UE;
jappella għal azzjoni mmirata u f'waqtha sabiex twessa' l-parteċipazzjoni u ttejjeb ir-rati ta'
suċċess irrispettivament mill-oriġini tal-applikanti, li tfittex li talloka ftit millfinanzjament għal miżuri speċifiċi biex tippromwovi u tissensibilizza l-għarfien dwar din
l-inizjattiva, partikolarment f'dawk ir-reġjuni fejn l-aċċess għall-finanzjament għadu
relattivament baxx;
6. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li l-impenji għal Erasmus+ jiżdiedu b'EUR 200 miljun
għall-bqija tal-QFP attwali, u li l-pagamenti jiżdiedu b'4,5 % fl-abbozz tal-baġit għall2017; jappella lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-mobilità fit-tul talapprendisti fl-allokazzjoni tal-għotjiet għall-Erasmus+; jinnota li 48 % tal-aġenziji
nazzjonali jirrapportaw li azzjonijiet tal-programm huma sottobaġitjati; jappella lillKummissjoni tipproponi pjan pluriennali ta' pagament adegwat u jħeġeġġ lillKummissjoni tipproponi livell ta' finanzjament annwali għall-ġenerazzjoni ta' programmi
li jmiss li tkun tal-anqas ugwali għal dik tal-aħħar sena ta' implimentazzjoni tal-qafas
attwali; jipproponi li l-Kummissjoni tesplora l-possibilità li żżid il-prefinanzjament;
7. Jinnota li l-akbar effett pożittiv ta' għotjiet ta' mobilità Erasmus+, u d-domanda ogħla
għalihom, fl-Ewropa tal-Lvant u tan-Nofsinhar jikkuntrastaw mal-baġit ġenerali limitat
għall-programm, li jwassal għal proporzjon kbira ta' applikazzjonijiet rifjutati; jipproponi
li l-Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha għall-promozzjoni tal-mobilità mill-Ewropa
tal-Punent lejn l-Ewropa tal-Lvant;
8. Jenfasizza li l-kapitolu tal-programm dwar iż-żgħażagħ hu l-iktar wieħed milqut millinteress dejjem akbar taċ-ċittadini Ewropej fl-Erasmus+; jinnota li attwalment, 36 % tasAD\1108930MT.docx
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sottomissjonijiet kollha tal-Erasmus+ huma fil-qasam taż-żgħażagħ, b'żieda ta' 60 % fissottomissjonijiet bejn l-2014 u l-2016;
9. Jistieden lill-Kummissjoni u, 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, bħallAzzjoni Ewlenija 2, billi jipproponu finanzjament adegwat li jkun proporzjonali għaddaqs tal-azzjonijiet;
10. Jinnota li l-implimentazzjoni tal-Erasmus+ fir-reġjuni tal-UE turi talbiet ta' finanzjament u
prijoritajiet ta' intervent differenti li jirrikjedu lil xi Stati Membri jiffokaw mill-ġdid linterventi tal-programm biex jiżguraw il-kosteffettività tal-flus minfuqa;
11. Jinsab imħasseb dwar id-diffikultajiet tal-Aġenziji Nazzjonali rigward l-interpretazzjoni u
l-applikazzjoni tar-regoli tal-programm; ifakkar li 82 % tal-baġit għal Erasmus+ hu
mmaniġġjat skont azzjonijiet deċentralizzati; jappella lill-Kummissjoni tallinja ddefinizzjonijiet u ttejjeb il-gwida dwar l-azzjonijiet deċentralizzati sabiex tiżgura l-aħjar
riżultati għall-baġit tal-UE u tevita r-rati ta' żball;
12. Jinnota li 75 % tal-Aġenziji Nazzjonali rrapportaw piż amministrattiv għoli, li jnaqqas ilkapaċità ta' investiment tal-baġit tal-UE u li jhedded li jkollu impatt dirett fuq ilbenefiċjarji; jappella lid-DĠ EAC u lill-EACEA jtejbu l-implimentazzjoni, speċjalment
fil-proċess ta' applikazzjoni;
13. Jilqa' l-ġestjoni finanzjarja ssemplifikata u l-użu ta' sistema ta' kosti unitarji; jinnota li,
minħabba r-rekwiżiti regolatorji, xi Stati Membri ma jistgħux japplikaw din is-sistema jew
inkella jsibu li l-livelli ta' nfiq mhumiex adegwati meta mqabbla mal-infiq attwali; jinsab
imħasseb li l-Aġenziji Nazzjonali qegħdin jirrapportaw piż tal-awditjar għoli;
14. Jemmen li l-prestazzjoni tal-Aġenziji Nazzjonali għandha tiġi evalwata u mtejba b'mod
regolari sabiex tissalvagwardja l-prestazzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-UE;
jirrikonoxxi li r-rati ta' parteċipazzjoni u l-esperjenza tal-parteċipanti u tas-sħab għandha
tkun element ewlieni f'dan ir-rigward;
15. Jappoġġa ż-żieda fl-effikaċja u fl-effiċjenza permezz ta' proġetti fuq skala akbar; jinnota,
madankollu, li għandu jkun hemm bilanċ bejn il-gruppi ta' applikanti żgħar u dawk kbar;
16. Jiddispjaċih li, kaġun tal-piż amministrattiv għoli, il-finanzjament tal-Erasmus+ jista' ma
jkunx possibbli għal organizzazzjonijiet iżgħar; jemmen li r-rekwiżiti burokratiċi u ta'
rappurtar għandhom jiġu ssemplifikati;
17. Jiddispjaċih dwar il-perjodi twal ta' pagament tal-Erasmus+ li jaffettwaw il-possibilitajiet
ta' organizzazzjonijiet iżgħar biex japplikaw għal finanzjament;
18. Hu tal-fehma li l-volontarjat għandu jitqies eleġibbli bħala sors ta' kontribuzzjoni proprja
għall-baġit ta' proġett, peress li dan jiffaċilità l-parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet
iżgħar.
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