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6.3.2019 A8-0079/160

Emenda 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 
tal-14 ta' Settembru 2016 saħaq fuq il-
bżonn li ninvestu fiż-żgħażagħ u ħabbar l-
istabbiliment ta' Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (il-“Programm”) bl-għan li 
jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ 
madwar l-Unjoni biex dawn jagħtu 
kontribut sinifikanti lis-soċjetà, juru 
solidarjetà u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, 
u b'hekk mhux biss jiksbu esperjenza ta' 
xogħol iżda wkoll esperjenza umana 
imprezzabbli.

(2) Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 
tal-14 ta' Settembru 2016 saħaq fuq il-
bżonn li ninvestu fiż-żgħażagħ u ħabbar l-
istabbiliment ta' Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (il-"Programm") bl-għan li 
jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ 
madwar l-Unjoni biex dawn jagħtu 
kontribut sinifikanti lis-soċjetà, juru 
solidarjetà u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, 
u b'hekk jiksbu esperjenza umana 
imprezzabbli.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/161

Emenda 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha “Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà” tas-
7 ta' Diċembru 201618, il-Kummissjoni 
saħqet fuq il-bżonn li jissaħħu l-pedamenti 
għal ħidma ta' solidarjetà madwar l-
Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu pprovduti 
b'iktar opportunitajiet u ta' kwalità aħjar 
għall-attivitajiet ta' solidarjetà li jkopru 
firxa wiesgħa ta' oqsma, u biex jingħata 
appoġġ lill-atturi nazzjonali u lokali, fl-
isforzi tagħhom biex jindirizzaw sfidi u 
kriżijiet differenti. Il-Komunikazzjoni 
nediet l-ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà li fiha ġew immobilizzati 
programmi differenti tal-Unjoni biex joffru 
opportunitajiet ta' volontarjat, ta' 
traineeship jew ta' impjiegi liż-żgħażagħ 
madwar l-UE.

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha “Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà” tas-
7 ta' Diċembru 201618, il-Kummissjoni 
saħqet fuq il-bżonn li jissaħħu l-pedamenti 
għal ħidma ta' solidarjetà madwar l-
Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu pprovduti 
b'iktar opportunitajiet u ta' kwalità aħjar 
għall-attivitajiet ta' solidarjetà li jkopru 
firxa wiesgħa ta' oqsma, u biex jingħata 
appoġġ lill-atturi nazzjonali u lokali, fl-
isforzi tagħhom biex jindirizzaw sfidi u 
kriżijiet differenti. Il-Komunikazzjoni 
nediet l-ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà li fiha ġew immobilizzati 
programmi differenti tal-Unjoni biex joffru 
opportunitajiet ta' volontarjat, ta' 
traineeship jew ta' impjiegi liż-żgħażagħ 
madwar l-UE. Meta jitqiesu, minn naħa 
waħda, id-diffikultajiet biex jiġu 
implimentati salvagwardji xierqa u 
trasparenti li jistgħu jevitaw abbużi tal-
ħaddiema żgħażagħ kif ukoll in-natura 
prekarja tal-impjiegi offruti u, min-naħa 
l-oħra, l-ambigwitajiet u r-riskji li 
jirriżultaw mill-koeżistenza, fi ħdan l-
istess programm, ta' attività altruwisitika 
u bla ħlas bħall-volontarjat u ta' 
attivitajiet imwettqa bi ħlas, it-traineeships 
u l-impjiegi jenħtieġ li ma jiġux inklużi 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà.

_________________ _________________
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18 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (COM(2016) 942 final).

18 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà" (COM(2016) 942 
final).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/162

Emenda 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu 
pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 
faċilment aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 
f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu 
jippermettulhom jesprimu l-impenn 
tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 
filwaqt li jiksbu esperjenza, ħiliet u 
kompetenzi siewja għall-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-
impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet 
jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-
voluntiera, tat-trainees u tal-ħaddiema 
żgħażagħ.

(5) Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu 
pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 
faċilment aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 
f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu 
jippermettulhom jesprimu l-impenn 
tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 
filwaqt li jiksbu esperjenza, ħiliet u 
kompetenzi siewja għall-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-
impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet 
jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-
voluntiera żgħażagħ.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/163

Emenda 163
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 
liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja, fis-sens li dawn għandhom iwieġbu 
għall-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
komunitajiet, joffru liż-żgħażagħ l-
opportunità li jiksbu għarfien u kompetenzi 
siewja, ikunu finanzjarjament aċċessibbli 
għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati 
f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin.

(6) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 
liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja, fis-sens li dawn għandhom iwieġbu 
għall-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà 
identifikati b'mod ċar, jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tal-komunitajiet lokali, joffru 
liż-żgħażagħ l-opportunità li jiksbu 
għarfien u kompetenzi siewja, ikunu 
finanzjarjament sostenibbli u aċċessibbli 
għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati 
f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/164

Emenda 164
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-
attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni u 
lil hinn. Il-konsistenza u l-
komplimentarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati 
flimkien ma' politiki u ma' programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u 
fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri 
u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-
Servizz Volontarju Ewropew19 u l-
Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE20. Dan 
jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-
żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ billi jipprovdulhom 
opportunitajiet addizzjonali biex jidħlu fis-
suq tax-xogħol fl-għamla ta' traineeships 
jew ta' impjiegi f'oqsma relatati mas-
solidarjetà fi ħdan l-Istat Membru rispettiv 
tagħhom jew bejn il-fruntieri. Hija żgurata 
wkoll il-komplimentarjetà ma' netwerks 
eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma 
pertinenti għall-attivitajiet skont il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-Netwerk 
Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, l-EURES u n-netwerk Eurodesk. 
Barra minn hekk, il-komplimentarjetà bejn 
skemi relatati eżistenti, b'mod partikolari 
skemi ta' solidarjetà nazzjonali u skemi ta' 
mobilità għaż-żgħażagħ, u l-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi 

(7) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-
attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni u 
lil hinn. Il-konsistenza u l-
komplimentarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati 
flimkien ma' politiki u ma' programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u 
fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri 
u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-
Servizz Volontarju Ewropew19 u l-
Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE20. Dan 
jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-
żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ billi jipprovdulhom 
opportunitajiet addizzjonali f'oqsma relatati 
mas-solidarjetà fi ħdan l-Istat Membru 
rispettiv tagħhom jew bejn il-fruntieri. Hija 
żgurata wkoll il-komplimentarjetà ma' 
netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li 
huma pertinenti għall-attivitajiet skont il-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-
Netwerk Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi, l-EURES u n-netwerk 
Eurodesk. Barra minn hekk, il-
komplimentarjetà bejn skemi relatati 
eżistenti, b'mod partikolari skemi ta' 
solidarjetà nazzjonali u skemi ta' mobilità 
għaż-żgħażagħ, u l-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi żgurata permezz 
ta' elaborazzjoni fuq il-prattiki tajba fejn 
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żgurata permezz ta' elaborazzjoni fuq il-
prattiki tajba fejn xieraq.

xieraq.

_________________ _________________
19 Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": 
il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, 
taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-
Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 
1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 
347, 20.12.2013, p.50-73).

19 Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": 
il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, 
taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-
Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 
1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 
347, 20.12.2013, p.50-73).

20 Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 3 ta' 
April 2014 li jistabbilixxi l-Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja ( “l-Inizjattiva Voluntiera tal-
Għajnuna tal-UE” ) (ĠU L 122, 24.4.2014, 
p.1-17).

20 Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 3 ta' 
April 2014 li jistabbilixxi l-Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja ("l-Inizjattiva Voluntiera tal-
Għajnuna tal-UE") (ĠU L 122, 24.4.2014, 
p.1-17).

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/165

Emenda 165
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jagħti opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ 
biex iwettqu attivitajiet ta' volontarjat, 
traineeship jew impjiegi f'oqsma relatati 
mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u 
jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà abbażi 
tal-inizjattiva tagħhom stess. Dawn l-
opportunitajiet jikkontribwixxu għat-tisħiħ 
tal-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 
ċiviku u professjonali tagħhom. Il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa wkoll 
attivitajiet ta' netwerk għall-parteċipanti u 
għall-organizzazzjonijiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll lill-
miżuri li jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet 
appoġġati u li jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti 
tat-tagħlim tagħhom. Għalhekk, dan se 
jikkontribwixxi wkoll għall-kooperazzjoni 
Ewropea rilevanti għaż-żgħażagħ u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv 
tiegħu.

(9) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jagħti opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ 
biex iwettqu attivitajiet ta' volontarjat 
f'oqsma relatati mas-solidarjetà, kif ukoll 
biex ifasslu u jiżviluppaw proġetti ta' 
solidarjetà abbażi tal-inizjattiva tagħhom 
stess. Dawn l-opportunitajiet 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà jappoġġa wkoll attivitajiet ta' 
netwerk għall-parteċipanti u għall-
organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, kif ukoll lill-miżuri li jiżguraw 
il-kwalità tal-attivitajiet appoġġati u li 
jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim 
tagħhom. Għalhekk, dan se jikkontribwixxi 
wkoll għall-kooperazzjoni Ewropea 
rilevanti għaż-żgħażagħ u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv 
tiegħu.B'kunsiderazzjoni tal-kamp ta' 
applikazzjoni u tal-għan tal-Programm, il-
parteċipazzjoni fil-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jenħtieġ li tkun limitata għall-
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ.

Or. en
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6.3.2019 A8-0079/166

Emenda 166
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
f'isem il-Grupp EFDD

Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-individwu, li jista' jieħu l-għamla ta' 
volontarjat, traineeships u impjiegi, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-intraprenditorija 
– b'mod partikolari l-intraprenditorija 
soċjali –, iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni 
demokratika, il-protezzjoni tal-ambjent u 
tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-
prevenzjoni ta' diżastri, it-tħejjija għalihom 
u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-
iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-
ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 
il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 
fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-
servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-
kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-
kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-
attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu 
dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ 
permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu 
jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u 
wara l-attività ta' solidarjetà.

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-individwu, li jista' jieħu l-għamla ta' 
volontarjat, proġetti jew attivitajiet ta' 
netwerking, żviluppati b'rabta ma' oqsma 
differenti, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-
impjiegi, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
intraprenditorija – b'mod partikolari l-
intraprenditorija soċjali –, iċ-ċittadinanza u 
l-parteċipazzjoni demokratika, il-
protezzjoni tal-ambjent u tan-natura, l-
azzjoni klimatika, il-prevenzjoni ta' 
diżastri, it-tħejjija għalihom u l-irkupru 
minnhom, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, 
il-forniment ta' oġġetti tal-ikel u mhux tal-
ikel, is-saħħa u l-benessri, il-kreattività u l-
kultura, l-edukazzjoni fiżika u l-isport, l-
assistenza soċjali u s-servizzi soċjali, l-
akkoljenza u l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, il-kooperazzjoni u l-koeżjoni 
territorjali, u l-kooperazzjoni bejn il-
fruntieri. Dawn l-attivitajiet ta' solidarjetà 
jenħtieġ li jinkludu dimensjoni soda ta' 
tagħlim u ta' taħriġ permezz ta' attivitajiet 
rilevanti li jistgħu jiġu offruti lill-
parteċipanti qabel, matul u wara l-attività 
ta' solidarjetà.

Or. en
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Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
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Rapport A8-0079/2019
Michaela Šojdrová
L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-traineeships u l-impjiegi 
f'oqsma relatati mas-solidarjetà jistgħu 
joffru opportunitajiet addizzjonali għaż-
żgħażagħ biex dawn jidħlu fis-suq tax-
xogħol filwaqt li jagħtu l-kontribut 
tagħhom biex jiġu indirizzati l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà. Dan jista' jgħin biex 
jitrawmu l-impjegabbiltà u l-produttività 
taż-żgħażagħ filwaqt li titħaffef it-
tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni 
għall-impjiegi, li hi xi ħaġa importanti 
biex jissaħħu l-possibbiltajiet tagħhom 
fis-suq tax-xogħol. L-attivitajiet ta' 
traineeships offruti taħt il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà jsegwu l-prinċipji tal-
kwalità spjegati fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Qafas 
tal-Kwalità għat-Traineeships21 . It-
traineeships u l-impjiegi offruti 
jikkostitwixxu pont li permezz tiegħu, iż-
żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-xogħol u 
jkunu akkumpanjati minn appoġġ 
adegwat wara l-attività. L-attivitajiet ta' 
traineeship u impjiegi huma ffaċilitati 
mill-atturi rilevanti tas-suq tax-xogħol, 
b'mod partikolari mis-servizzi pubbliċi u 
privati tal-impjiegi, mis-sħab soċjali u 
mill-Kmamar tal-Kummerċ, u huma 
rimunerati mill-organizzazzjoni 
parteċipanti. Bħala organizzazzjonijiet 
parteċipanti, dawn jenħtieġ li japplikaw 
għal finanzjament permezz tal-istruttura 
ta' implimentazzjoni kompetenti tal-Korp 

imħassar
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Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-
intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti 
żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru l-
attivitajiet ta' traineeship u ta' impjiegi 
fis-setturi tas-solidarjetà.
_________________
21 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 
ta' Marzu 2018 dwar Qafas Ewropew għal 
Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi (ĠU 
L 153, 2.5.2018, p.1).
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L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kwalunkwe entità li tixtieq tieħu 
sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jenħtieġ li tirċievi tikketta tal-kwalità, 
diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
xierqa. Il-proċess li jwassal għall-
attribuzzjoni ta' tikketta tal-kwalità jenħtieġ 
li jitwettaq fuq bażi kontinwa mill-korpi ta' 
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità attribwita 
jenħtieġ li terġa' tiġi vvalutata b'mod 
perjodiku u tista' tiġi revokata jekk, fil-
kuntest tal-verifiki li jridu jsiru, il-
kundizzjonijiet li wasslu għall-attribuzzjoni 
tagħha jinstab li ma jibqgħux issodisfati.

(18) Kwalunkwe entità mingħajr skop 
ta' qligħ li tixtieq tieħu sehem fil-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li tirċievi 
tikketta tal-kwalità, diment li jiġu ssodisfati 
l-kundizzjonijiet xierqa. Il-proċess li 
jwassal għall-attribuzzjoni ta' tikketta tal-
kwalità jenħtieġ li jitwettaq fuq bażi 
kontinwa mill-korpi ta' implimentazzjoni 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-
tikketta tal-kwalità attribwita jenħtieġ li 
terġa' tiġi vvalutata b'mod perjodiku u tista' 
tiġi revokata jekk, fil-kuntest tal-verifiki li 
jridu jsiru, il-kundizzjonijiet li wasslu 
għall-attribuzzjoni tagħha jinstab li ma 
jibqgħux issodisfati.
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Kwalunkwe entità li tixtieq tapplika 
għal finanzjament biex toffri attivitajiet 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 
jenħtieġ li l-ewwel tkun irċeviet tikketta 
tal-kwalità bħala prekundizzjoni. Dan ir-
rekwiżit ma japplikax għal persuni fiżiċi li 
jfittxu appoġġ finanzjarju f'isem grupp 
informali ta' parteċipanti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà għall-proġetti ta' 
solidarjetà tagħhom.

(19) Kwalunkwe entità li tixtieq tapplika 
għal finanzjament biex toffri attivitajiet 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jenħtieġ li tkun organizzazzjoni mingħajr 
skop ta' qligħ u jenħtieġ li l-ewwel tkun 
irċeviet tikketta tal-kwalità bħala 
prekundizzjoni. Dan ir-rekwiżit ma 
japplikax għal persuni fiżiċi li jfittxu 
appoġġ finanzjarju f'isem grupp informali 
ta' parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà għall-proġetti ta' solidarjetà 
tagħhom.
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