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Il-Lussemburgu, is-6 ta’ Settembru 2018

Erasmus+: tikketta Ewropea li kellha suċċess kbir, iżda
jeħtieġ li l-prestazzjoni tagħha titkejjel aħjar, jgħidu lAwdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-mobbiltà tal-istudenti taħt ilprogramm Erasmus+ tiġġenera ħafna forom ta’ valur miżjud Ewropew u għandha effett pożittiv fuq
l-attitudni tal-parteċipanti lejn l-UE; l-ebda pajjiż ma jkun jista’ jikseb effetti bħal dawn jekk jaġixxi
waħdu. Madankollu, l-awdituri sabu li l-indikaturi li jintużaw biex titkejjel il-prestazzjoni talProgramm iridu jkunu allinjati aħjar mal-objettivi tiegħu. Huma jżidu li, minkejja li ġew issimplifikati
xi ftit, il-proċessi ta’ applikazzjoni u ta’ rappurtar għadhom kumplessi wisq.
L-objettiv tal-Programm Erasmus+ huwa li jagħti l-opportunità lill-istudenti u lill-persunal biex jiksbu
ħiliet u biex jiżviluppaw fil-livell personali, soċjoedukattiv u f’dak professjonali permezz ta’ studju,
taħriġ, esperjenzi professjonali jew attivitajiet ta’ volontarjat barra minn pajjiżhom. Huwa għandu
wkoll l-għan li jtejjeb il-kwalità u jistimula l-innovazzjoni, l-eċċellenza u l-internazzjonalizzazzjoni
f’organizzazzjonijiet edukattivi.
L-awdituri vvalutaw il-prestazzjoni u l-valur miżjud Ewropew ta’ Mobbiltà Erasmus+, azzjoni ewlenija
tal-Programm fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, li tirrappreżenta aktar minn nofs il-baġit ta’
EUR 16.45 biljun. Sa Jannar 2018, aktar minn 2.3 miljun persuna fil-qasam, sew studenti kif ukoll
professjonisti, kienu bbenefikaw minn din l-azzjoni.
B’mod ġenerali, Mobbiltà Erasmus+ laħqet il-biċċa l-kbira mill-miri stabbiliti. Madankollu, fuq nota ta’
kritika, l-awdituri sabu li l-indikaturi li jintużaw biex titkejjel il-prestazzjoni tal-Programm iridu jkunu
allinjati aħjar mal-objettivi tiegħu.
“Permezz ta’ Erasmus+, miljuni ta’ persuni setgħu jistudjaw, jitħarrġu u jaħdmu barra minn pajjiżhom,
fatt li għen biex dan il-programm isir tikketta tal-UE li hija magħrufa sew u li kellha suċċess kbir” qal
Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Mobbiltà
Erasmus+ tiġġenera ħafna forom ta’ valur miżjud Ewropew li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti legali tagħha,
bħal approċċ strateġiku għall-mobbiltà, sens akbar ta’ identità Ewropea u multilingwiżmu. Jeħtieġ li
dawn l-elementi jiġu eżaminati bħala parti mill-evalwazzjoni tal-prestazzjoni.”
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea talAwdituri.Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu.
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Bi tqabbil ma’ programmi preċedenti, Erasmus+ introduċa bosta innovazzjonijiet bil-għan li lamministrazzjoni fil-qasam tal-mobbiltà tiġi ssimplifikata. L-awdituri jgħidu li, madankollu, il-proċessi
ta’ applikazzjoni u ta’ rappurtar għadhom kumplessi wisq. Barra dan, il-Faċilità innovattiva ta’
Garanzija ta' Self lill-Istudenti ma tatx ir-riżultati mistennija.
Għall-programm futur Erasmus+, l-awdituri jirrakkomandaw li jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea:
•
tipproponi xi elementi addizzjonali ta’ valur miżjud Ewropew, li jiġu prijoritizzati fl-istadju talevalwazzjoni tal-proġett, li jiġu mmonitorjati u li dwarhom isiru rapporti;
•
ittejjeb il-kejl tal-objettivi li jkunu ntlaħqu u tipprijoritizza l-prestazzjoni meta tkun qed talloka
l-fondi;
•
tkompli tissimplifika l-iskema biex tnaqqas il-piżijiet amministrattivi, filwaqt li tuża għodod
aħjar tal-IT;
•
tinkludi l-istudenti f’Mobbiltà Erasmus+ u tqis il-possibbiltà ta’ aktar flessibbiltà għallistudenti tal-PhD;
•
tevalwa l-possibbiltà li tintroduċi mill-ġdid il-finanzjament għat-tagħlim tradizzjonali tal-lingwi
fil-klassi;
•
tinkludi l-mobbiltà kemm ta’ dawk li jkunu qed jagħmlu d-dottorat kif ukoll ta’ studenti
universitarji tal-ewwel grad, taħt il-Faċilità ta’ Garanzija ta' Self.
Noti lill-Edituri
Erasmus+ jappoġġa l-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, b’baġit ta’
EUR 16.45 biljun għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020. Il-Programm ikopri l-Edukazzjoni Għolja, lEdukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali, l-Edukazzjoni Skolastika, l-Edukazzjoni għall-Adulti, iż-Żgħażagħ u lIsport. 80 % tal-Programm jiġi implimentat taħt ġestjoni indiretta mill-aġenziji nazzjonali.
Objettiv importanti ħafna ta’ Erasmus+ huwa li jgħin lill-pajjiżi Ewropej jimmodernizzaw u jtejbu ssistemi ta’edukazzjoni u taħriġ tagħhom, filwaqt li jirrinfurzaw ir-rwol tagħhom bħala motivaturi għattkabbir, l-impjieg, il-kompetittività, l-innovazzjoni u l-koeżjoni soċjali.
Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll lil
partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u rrappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fir-rapporti
tagħna jiddaħħlu fil-prattika. Il-fatt li dan isir daqshekk ta’ spiss jissottolinja l-benefiċċju tax-xogħol
tagħna għaċ-ċittadini tal-UE.
Ir-Rapport Speċjali Nru 22/2018 “Mobbiltà taħt Erasmus+: Miljuni ta’ parteċipanti u Valur Miżjud
Ewropew multidimensjonali, iżda jeħtieġ li jsir aktar titjib fil-kejl tal-prestazzjoni” huwa disponibbli fuq
is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.
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