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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 jenħtieġ li jwieġbu 
għall-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
komunitajiet u għall-bini ta' kapaċità, 
joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li jiksbu 
għarfien u kompetenzi siewja, ikunu 
finanzjarjament aċċessibbli għaż-żgħażagħ, 
u jiġu implimentati f'kundizzjonijiet sikuri 
u tajbin, filwaqt li d-djalogu mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali u l-partijiet 
interessati jenħtieġ li jiġi mħeġġeġ sabiex 
jiġi żgurat programm orjentat lejn il-
ħtiġijiet, jitrawwem il-volontarjat fil-
pajjiżi sħab u jiżdied valur tal-iżvilupp 
b'saħħtu għall-attivitajiet ta' solidarjetà.
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(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, kulturali, 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 –, l-ekonomija 
ċirkolari, iċ-ċittadinanza u l-
parteċipazzjoni demokratika, il-protezzjoni 
tal-ambjent u tan-natura, l-azzjoni 
klimatika, il-prevenzjoni ta' diżastri 
naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem u 
l-irkupru minnhom, il-protezzjoni ta' 
gruppi vulnerabbli milquta minn diżastri, 
ir-reżiljenza, it-tnaqqis tal-faqar, is-
sigurtà tal-ikel, 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, b'mod partikolari 
tfal mhux akkumpanjati, il-prevenzjoni ta' 
kunflitti, il-paċi u r-rikonċiljazzjoni, id-
drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn 
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is-sessi, 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.
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(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 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 f'koerenza mal-iskemi ta' 
ċertifikazzjoni eżistenti. Il-proċess tal-
akkwist ta' tikketta jenħtieġ li jiġi 
ssimplifikat għall-organizzazzjonijiet diġà 
ċċertifikati, b'mod partikolari fil-qafas tal-
inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-
UE attwali u għad-detenturi tal-ftehimiet 
qafas ta' sħubija tad-Direttorat Ġenerali 
tal-Kummissjoni għall-Protezzjoni Ċivili u 
l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna 
Umanitarja Ewropej. Dan il-proċess 
jenħtieġ li jqis kif dovut proċessi simili 
mwettqa skont ir-Regolamenti (UE) 
Nru 375/2014, ir-Regolament 
(UE) 2018/1475 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a kif ukoll ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1257/961b. 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 
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jibqgħux issodisfati. 

______________________
1a Ir-Regolament (UE) 2018/1475 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
2 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi l-qafas 
legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u 
li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1288/2013, ir-Regolament (UE) 
Nru 1293/2013 u d-Deċiżjoni 
Nru 1313/2013/UE (ĠU L 250, 4.10.2018, 
p. 1).
1b Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 
rigward l-għajnuna umanitarja (ĠU 
L 163, 2.7.1996, p. 1).
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Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jimmira lejn iż-żgħażagħ ta' età bejn it-18 u 
t-30 sena, u jenħtieġ li l-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet offruti mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà tirrikjedi reġistrazzjoni minn 
qabel fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

(27) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
primarjament jimmira lejn iż-żgħażagħ ta' 
età bejn it-18 u t-30 sena, iżda l-ħtiġijiet u 
l-kuntesti tal-għajnuna umanitarja fil-
pajjiżi terzi jistgħu jiġġustifikaw il-
parteċipazzjoni ta' esperti 'l fuq minn dik 
l-età. Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet offruti mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà tirrikjedi reġistrazzjoni minn 
qabel fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

Or. en
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1. L-għan ġenerali tal-Programm hu li 
jissaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-
organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' 
solidarjetà aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
bħala mezz biex issir kontribuzzjoni għat-
tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà u tad-
demokrazija fl-Unjoni u lil hinn minnha, 
filwaqt li jiġu indirizzati sfidi tas-soċjetà u 
umanitarji fuq il-post, bi sforz partikolari 
biex tiġi promossa l-inklużjoni soċjali.

1. L-għan ġenerali tal-Programm hu li 
jissaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u tal-
organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' 
solidarjetà u mingħajr skop ta' qligħ li 
jkunu aċċessibbli u ta' kwalità għolja bħala 
mezz biex isir kontribut għat-tisħiħ tal-
koeżjoni, tas-solidarjetà, tal-paċi u tad-
demokrazija fl-Unjoni u lil hinn minnha, 
filwaqt li jsir progress lejn il-ksib tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u li jiġu 
indirizzati sfidi tas-soċjetà u umanitarji fuq 
il-post, b'mod partikolari f'termini ta' 
tnaqqis tar-riskji ta' diżastri naturali u 
dawk ikkawżati mill-bniedem u 
sitwazzjonijiet ta' emerġenza f'pajjiżi 
fraġli jew li jkunu ħarġu minn kunflitt, bi 
sforz partikolari biex tiġi promossa l-
inklużjoni soċjali.
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