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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jinnota b'apprezzament li fl-ewwel sena tiegħu l-programm Erasmus+ baqa' 

essenzjalment iffukat fuq it-tisħiħ tal-ħiliet u l-impjegabilità, laħaq il-għan intenzjonat 

tiegħu li joħloq rabtiet eqreb bejn il-programmi tal-Unjoni u l-iżviluppi ta' politika fl-

oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, l-isport u ż-żgħażagħ, rawwem l-azzjoni tal-Unjoni 

b'tali mod li jwieġeb aħjar għall-għan tat-tagħlim tul il-ħajja u għen biex jitnaqqsu l-

inugwaljanzi soċjali, ekonomiċi u territorjali billi laħaq lil ħafna ċittadini Ewropej; 

jirrimarka, madankollu, li hemm għadd ta' problemi fit-taqsima taż-Żgħażagħ ta' 

Erasmus+ relatati mal-aċċess għall-finanzjament, meta mqabbel mal-programm 

preċedenti Żgħażagħ fl-Azzjoni; iddispjaċih li l-Kummissjoni ma allokatx baġit 

biżżejjed fi ħdan il-programm Erasmus+ sabiex jikkomunika aħjar dwar it-tibdiliet 

globali fil-linji l-ġodda tal-programm biex ikun jista' jaċċetta numru akbar ta' proġetti 

tal-iskejjel; 

2.  Huwa tal-fehma li minkejja li ż-żieda fid-deċentralizzazzjoni tal-iżborżi ta' finanzjament 

għal Erasmus+ hija aktar kapaċi li tissodisfa xi wħud mir-rekwiżiti nazzjonali u lokali 

tal-programm, skont l-Azzjonijiet Prinċipali, tali deċentralizzazzjoni teħtieġ tiġi 

vvalutata sabiex jiġi pprevenut li din tkun ta' ostaklu biex jintlaħqu l-għanijiet strateġiċi 

ta' Erasmus+, b'mod partikolari fir-rigward tat-taqsima tagħha taż-Żgħażagħ; 

3.  Jinnota li l-programm Erasmus+ jgħin biex iż-żgħażagħ Ewropej jiġu integrati fis-suq 

tax-xogħol, tiġi promossa l-impjegabilità, u jiġu żviluppati ħiliet ġodda; li jsaħħaħ 

inizjattivi fl-oqsma taċ-ċittadinanza, il-volontarjat, u l-internazzjonalizzazzjoni taż-

żgħażagħ u l-isport; li jgħin biex tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni, it-taħriġ formali u 

informali, u t-tagħlim tul il-ħajja; u li jsaħħaħ is-sens ta' ċittadinanza Ewropea bbażata 

fuq il-fehim u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; 

4.  Jesprimi tħassib kbir dwar is-sospensjoni de facto tal-iżborż ta' finanzjament taż-

Żgħażagħ ta' Erasmus+ fil-Greċja, kif enfasizzat fir-rapport tal-2015 tal-Forum 

Ewropew taż-Żgħażagħ dwar l-implimentazzjoni tal-programm; 

5.  Jinnota d-diffikultajiet rappurtati mid-DĠ Edukazzjoni tal-Kummissjoni u mill-

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) fl-ewwel 

fażi ta' implimentazzjoni tal-programmi Erasmus+, Ewropa Kreattiva u Ewropa għaċ-

Ċittadini, b'mod partikolari fir-rigward ta' xi dewmien fil-ftuħ ta' sejħiet għal proposti u 

l-iżborż tal-finanzjament; jittama li dawn huma ċirkustanzi eċċezzjonali u jinsab ħerqan, 

għalhekk, għas-snin li ġejjin, meta dawn il-programmi se jidħlu f'fażi ta' stabbiltà akbar 

meta mqabbla ma' din l-ewwel sena tal-implimentazzjoni; jirrakkomanda li l-programm 

Erasmus+ jaċċetta iktar proġetti fuq skala żgħira, li huma l-qalba tal-esperjenzi 

innovattivi fit-tliet taqsimiet li huma: l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-isport; 

6.  Jilqa' l-passi meħuda lejn mudelli ta' finanzjament ibbażati fuq somom f'daqqa u spejjeż 

unitarji, li t-tnejn li huma jissimplifikaw il-ġestjoni finanzjarja kemm għal dawk li 

jibbenefikaw mill-finanzjament tal-UE kif ukoll għall-UE nnifisha; jinnota, madankollu, 

b'mod partikolari fit-taqsima taż-Żgħażagħ ta' Erasmus+, li dawn is-somom f'daqqa 
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huma wkoll insuffiċjenti biex jiffinanzjaw in-nefqa operattiva ewlenija tal-

assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ u l-NGOs; isostni li għandu jiżdied aktar l-investiment 

tal-Unjoni fil-programm; 

7.  Jirrikonoxxi li l-aġenziji għandhom influwenza sinifikanti fuq il-politiki u t-teħid ta' 

deċiżjonijiet u fuq l-implimentazzjoni ta' programmi f'oqsma ta' importanza vitali għaċ-

ċittadini Ewropej, u f'dan il-kuntest ifaħħar il-ħidma tal-EACEA; 

8. Ifakkar li d-dewmien fil-pagamenti finali mill-EACEA jaffettwa b'mod dirett lid-

drittijiet tal-benefiċjarji, u b'hekk jitfa' f'periklu l-assoċjazzjonijiet u l-proġetti kulturali, 

il-kreattività u d-diversità tas-soċjetà ċivili kulturali; jinkoraġġixxi lill-EACEA ttejjeb 

aktar is-sistemi ta' kontroll u ta' pagament tagħha; 

9.  Jesprimi tħassib rigward il-fatt li l-Iskejjel Ewropej ma indirizzawx il-kwistjonijiet 

imtennija mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u għaldaqstant jenfasizza r-

rakkomandazzjoni lill-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej biex jimplimenta 

sistema ta' rotazzjoni għall-karigi sensittivi u jindirizza dgħufijiet oħra li jistgħu 

jqiegħdu f'riskju l-prinċipji bażiċi tat-trasparenza u tal-ġestjoni finanzjarja tajba; jinnota 

l-adozzjoni fl-2014 tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid għall-Iskejjel Ewropej bħala 

wieħed mill-mezzi – jekk jiġi implimentat tajjeb – sabiex iwieġeb għall-kwistjonijiet 

kritiċi identifikati mill-Qorti tal-Awdituri; jistieden lill-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel 

Ewropej jikkunsidra jiċċentralizzax ċerti karigi li bħalissa huma deċentralizzati, bħalma 

hi l-kariga ta' kontabilista, u jikkunsidra jrawwem is-separazzjoni tar-rwoli tal-

awtorizzazzjoni, l-eżekuzzjoni u l-kontroll tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, sabiex 

jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' żball u frodi; jemmen li rieżami komprensiv tal-

governanza, il-ġestjoni u l-organizzazzjoni tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej se jkun 

f'waqtu minħabba l-preokkupazzjonijiet li tqajmu u l-fatt li 60 % tal-baġit tal-Iskejjel 

Ewropej, EUR 177 miljun, jiġu mill-baġit Ewropew; 

10.  Jinnota li n-nuqqas ta' qbil bejn il-programmazzjoni ta' seba' snin tal-qafas finanzjarju 

pluriennali (QFP) u l-programmazzjoni ta' għaxar snin tal-prijoritajiet politiċi u 

strateġiċi tal-Unjoni jista' jaffettwa b'mod ħażin il-valutazzjoni konsistenti tar-riżultati 

miksuba mill-programmi tal-Unjoni; jinnota li r-reviżjoni tal-QFP li se ssir dalwaqt  hija 

punt ewlieni fil-ġestjoni tal-infiq tal-Unjoni billi tiżgura li l-programmi ta' investiment 

tal-Unjoni jibqgħu effiċjenti; jinsisti fuq simplifikazzjoni bir-reqqa tal-formoli ta' 

applikazzjoni u l-kriterji, speċjalment għal proġetti fuq skala żgħira, kemm fil-

programm Erasmus+ kif ukoll fil-programm Ewropa Kreattiva; 

11.  Jinsab imħasseb dwar il-ħlasijiet li hemm b'lura tal-Kummissjoni, li kienu jammontaw 

għal EUR 26 biljun fl-2014 – fejn nofshom kienu meqjusa "anormali", jiġifieri mhux 

determinati minn fatturi ġġenerati fl-aħħar tas-sena finanzjarja, kif muri mis-Servizz ta' 

Riċerka tal-Parlament Ewropew – u għall-Erasmus+ waħdu il-ħlasijiet b'lura kienu ta' 

EUR 202 miljun; jinnota li dawn il-ħlasijiet b'lura huma kkawżati parzjalment minn 

QFP inflessibbli żżejjed, li ma jippermettix li l-finanzjament jiġi allokat mill-ġdid u 

għandu marġini stretti, parzjalment minħabba n-nuqqas min-naħa tal-Istati Membri li 

jilħqu l-impenji tagħhom fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' pagament; 

12.  Jenfasizza li l-programm Ewropa għaċ-Ċittadini jservi bħala pont uniku u dirett bejn l-

Unjoni u ċ-ċittadini tagħha sabiex jiġu appoġġjati l-azzjonijiet, il-petizzjonijiet u d-

drittijiet ċivili; iqis il-livell preżenti ta' ffinanzjar bħala wieħed baxx wisq u jenfasizza li 
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l-programm għandu jiġi implimentat fi ħdan il-kontenut tiegħu u b'hekk ikun mogħni 

b'aktar inizjattivi li jagħtu s-setgħa lill-valuri taċ-Ċittadinanza Ewropea; jopponi bil-

qawwa kwalunkwe tnaqqis fil-baġit jew kwalunkwe dewmien tal-pagament għall-

programm Ewropa għaċ-Ċittadini tal-2014-2020; 

13.  Iqis b'mod ġenerali li l-istrumenti tal-Unjoni li jappoġġjaw l-Aġenda Ewropea għall-

Kultura – bħalma huma l-programmi Ewropa Kreattiva u Orizzont 2020, jew il-

pjattaforma Europeana – jeħtieġu jissaħħu finanzjarjament sabiex iwettqu u jservu l-

għanijiet stabbiliti għalihom; 

14.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jkomplu bil-ħidma tagħhom biex inaqqsu l-

pagamenti li hemm b'lura, filwaqt li jirrispettaw l-approprjazzjonijiet ta' pagament u 

jappoġġjaw b'mod sod il-ħidma tal-grupp interistituzzjonali ta' livell għoli dwar ir-

riżorsi proprji; 
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