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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta li jitwaqqaf Korp Ewropew ta' Solidarjetà (ESC) 

imressqa mill-Kummissjoni Ewropea fit-30 ta' Mejju 2017. L-UE hija mibnija fuq is-

solidarjetà: is-solidarjetà bejn iċ-ċittadini tagħha, is-solidarjetà bejn il-fruntieri fost l-Istati 

Membri tagħha, u s-solidarjetà fl-azzjonijiet tagħha fi ħdan u lil hinn mill-Unjoni. Is-

solidarjetà hija valur li tinħass ħafna fi ħdan l-UE. Hija parti mill-pedamenti li jwasslu biex il-

ħolma Ewropea tispira ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, u toħloq valuri komuni madwar l-

Unjoni. 

 

Il-proposta preżenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà tipprovdi bażi legali dedikata għal 

inizjattiva li tagħti liż-żgħażagħ kollha madwar l-UE l-opportunità li jaġixxu fuq l-

aspirazzjonijiet tagħhom għal Unjoni aħjar u b'hekk jimbottaw ʼil quddiem il-proġett 

Ewropew filwaqt li jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom stess.  

 

Madankollu, ir-rapporteur huwa ta' konvinzjoni soda li l-Korp jistħoqqlu baġit dedikat tiegħu 

stess. Għall-perjodu 2018-2020, il-Kummissjoni tipproponi li tliet kwarti tal-finanzjament tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiġi permezz tar-riallokazzjoni ta' fondi minn programmi li 

għaddejjin bħalissa fi ħdan l-allokazzjoni finanzjarja eżistenti tagħhom: EUR 197.7 miljun 

għandhom jittieħdu mill-Erasmus+ u EUR 10 miljun mill-programm tal-Unjoni Ewropea 

għall-Bidla u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), kif ukoll EUR 47.3 miljun minn programmi 

f'intestaturi oħra (li minnhom EUR 35 miljun mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE), 

EUR 6 miljun mill-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, EUR 4.5 miljun mill-

programm LIFE, u EUR 1.8 miljun mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 

(FAEŻR)). Huwa biss kwart tal-pakkett globali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li se jkun 

finanzjament 'ġdid'.  

 

Ir-rapporteur joġġezzjoni bil-qawwa din l-istruttura li, fil-biċċa l-kbira, tiffinanzja l-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà askapitu ta' attivitajiet ewlenin ta' programmi sinifikanti oħra tal-UE, 

li għandhom il-missjonijiet, l-objettivi u l-pakkett finanzjarju ekwivalenti, kif ibbaġitjat mill-

bidu tal-QFP kurrenti. Dak li seta' kien aċċettabbli f'fażi pilota inizjali tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà biex l-attivitajiet jibdew joperaw, ma jistax jitqies bħala soluzzjoni fuq żmien 

medju jew fit-tul għall-finanzjament ta' programm importanti li jistħoqqlu mhux biss il-bażi 

legali tiegħu stess, iżda wkoll pakkett ambizzjuż ta' fondi ġodda.  

 

Prijoritajiet politiċi ġodda matul il-QFP attwali jeħtieġu riżorsi ġodda, permezz tal-

mobilizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' flessibbiltà u ta' strumenti speċjali inklużi fir-

regolament dwar il-QFP, wara li jkunu ġew eżawriti l-marġnijiet disponibbli. Jekk il-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà huwa fil-fatt inizjattiva ta' prijorità ġdida, kif iddikjarat fid-

Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-prijoritajiet leġiżlattivi tal-UE għall-2017, huwa loġiku li dan 

għandu jirċievi finanzjament ġdid sabiex ikun jista' jikseb l-objettivi tiegħu mingħajr ma ssir 

ħsara lill-programmi u l-proġetti ffinanzjati mill-UE li għaddejjin bħalissa.  

 

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-istrumenti ta' flessibbiltà provduti mill-QFP attwali, u li 

ngħataw spinta mir-reviżjoni ta' nofs it-terminu, bħall-Istrument ta' Flessibbiltà u l-Marġni 

Globali għall-Impenji, għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

matul il-perjodu 2018-2020. Ir-riallokazzjoni tkun aċċettabbli biss meta t-trasferiment ta' 

fondi jkun previst mill-bidu tal-programm, bħal fil-każ tal-finanzjament għall-attivitajiet fl-

UE tas-Servizz Volontarju Ewropew taħt Erasmus+. Billi jitneħħew il-kontribuzzjonijiet tal-
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EaSI, il-FSE, il-protezzjoni ċivili, il-programm LIFE u l-EARD lill-ESC, u dawn l-ammonti 

jirritornaw għal-linji baġitarji li ttieħdu minnhom, f'konformità mal-programmazzjoni 

finanzjarja oriġinali, ir-rapporteur jibgħat sinjal ċar li din l-inizjattiva għandha tiġi ffinanzjata.  

 

 

Il-programm LIFE, li jindirizza l-isfidi ambjentali u klimatiċi, wassal għal titjib sostanzjali fil-

qagħda tal-ambjent madwar l-UE. Sabiex ikompli fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u biex 

jirrispetta l-ftehim ta' Pariġi li ntlaħaq waqt il-COP21, il-finanzjament tal-programm LIFE ma 

għandux jiġi riallokat għal skopijiet oħra.  

 

Il-FAEŻR u l-FSE, bħala parti mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE), 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. L-għan 

tal-FSIE hu li jnaqqas id-disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tar-reġjuni varji. Il-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà ma għandux jiġi ffinanzjat permezz ta' trasferiment ta' fondi mill-

politika ta' koeżjoni. 

 

Permezz tal-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili, l-Unjoni u l-Istati Membri 

jikkoordinaw is-sistemi tagħhom għall-prevenzjoni, it-tħejjija u r-reazzjoni għal diżastri 

naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem. B'kunsiderazzjoni taż-żieda sinifikanti fl-ammont, 

fis-severità u fil-kumplessità ta' diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem tul dawn l-

aħħar snin, anki minħabba t-tibdil fil-klima, qed isir dejjem aktar importanti li jkun hemm 

approċċ konġunt u integrat għall-ġestjoni tad-diżastri. F'dan il-kuntest, ir-rapporteur iqis li 

huwa inaċċettabbli li jiġu riallokati l-fondi tal-protezzjoni ċivili għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

 

Barra minn hekk, ir-rapporteur jipproponi li jissaħħu d-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tħejji proposta ċara u 

ambizzjuża għall-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà mill-

2021, kif imwiegħed.  

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

pakkett finanzjarju għall-perjodu 2018-

2020 li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' 

referenza ewlieni, fit-tifsira tal-Punt 17 tal-

Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 

dixxiplina baġitarja, kooperazzjoni 

f'materji baġitarji u ġestjoni finanzjarja 

tajba23, għall-Parlament Ewropew u l-

(18) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

pakkett finanzjarju ta' EUR 341,5 miljun 

fil-prezzijiet attwali għall-perjodu 2018-

2020 li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta' 

referenza ewlieni, fit-tifsira tal-Punt 17 tal-

Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 

dixxiplina baġitarja, kooperazzjoni 

f'materji baġitarji u ġestjoni finanzjarja 
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Kunsill matul il-proċedura baġitarja 

annwali. L-ammont ta' referenza prim 

jinkludi riallokamenti mill-programm 

Erasmus+ (EUR 197.7 miljun) u mill-

programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni 

Soċjali (EUR 10 miljun) għas-snin 

finanzjarji 2018, 2019 u 2020, u huwa 

kkomplimentat mill-kontribuzzjonijiet ta' 

diversi programmi tal-Unjoni taħt 

intestaturi differenti, bħall-Fond Soċjali 

Ewropew, il-Mekkaniżmu tal-Unjoni 

għall-Protezzjoni Ċivili, il-programm 

LIFE u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali. 

tajba23, għall-Parlament Ewropew u l-

Kunsill matul il-proċedura baġitarja 

annwali. Il-pakkett finanzjarju jenħtieġ li 

jinkludi l-ammont ta' EUR 197,7 miljun li 

kien oriġinarjament allokat biex 

jiffinanzja l-attivitajiet fl-Unjoni tas-

Servizz Volontarju Ewropew fl-ambitu tal-

Programm Erasmus+ għas-snin finanzjarji 

2018, 2019 u 2020, peress li dawk l-

attivitajiet għandhom jiġu trasferiti għall-

Programm tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Meta wieħed jikkunsidra l-

ħtieġa li jiġi evitat kull impatt negattiv fuq 

il-finanzjament tal-programmi pluriennali 

eżistenti, l-ammont li jifdal għall-

finanzjament tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jenħtieġ li jittieħed b'mod 

esklussiv minn marġni mhux allokati 

skont il-limiti massimi tal-qafas 

finanzjarju pluriennali. 

_________________ _________________ 

23 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-

2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 

dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 

f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni 

finanzjarja tajba, ĠU C 373, 20.12.2013, p. 

1. 

23 Il-Ftehim Interistituzzjonali tat-

2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar 

dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni 

f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni 

finanzjarja tajba, ĠU C 373, 20.12.2013, p. 

1. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 38a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (38a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-

2 ta' Frar 2017 dwar l-implimentazzjoni 

tar-Regolament Erasmus+1a, il-Parlament 

Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex jagħmlu sforz 

baġitarju sabiex jakkomodaw l-inizjattiva 

l-ġdida tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

mingħajr ma jkun hemm 

sottofinanzjament għall-programmi 

kurrenti u ta' prijorità. 
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 ___________________ 

 1a Testi adottati, P8_TA(2017)0018. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 38b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (38b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-

5 ta' Lulju 2017 dwar il-mandat għat-

trilogu rigward l-abbozz ta' baġit 20181a, 

il-Parlament Ewropew esprima t-tħassib 

tiegħu li, minkejja t-twissijiet li għamel, il-

proposta leġiżlattiva adottata fit-

30 ta' Mejju 2017 tipprevedi li tliet kwarti 

tal-baġit tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

se jiġu ffinanzjati permezz ta' 

riallokazzjonijiet mill-programmi 

eżistenti, u prinċipalment mill-Erasmus+ 

(EUR 197,7 miljun) u tenna li kwalunkwe 

impenn politiku ġdid, jenħtieġ li jiġi 

ffinanzjat b'approprjazzjonijiet ġodda u 

mhux riallokazzjonijiet minn programmi 

eżistenti. 

 _____________________ 

 1a Testi adottati, P8_TA-

PROV(2017)0302. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 38c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (38c) Jenħtieġ li jkunu garantiti 

finanzjament separat u allokazzjonijiet 

baġitarji għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà u ma jikkawżawx tnaqqis fil-

baġit għal politiki oħra li jippromwovu ż-

żgħażagħ, l-edukazzjoni, it-taħriġ, l-

impjiegi jew is-solidarjetà. Jenħtieġ li jiġi 

żgurat l-użu ottimali u trasparenti ta' 
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riżorsi finanzjarji. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 39 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Il-pakkett finanzjarju tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà taħt l-

Intestatura 1a tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali jibni wkoll fuq il-fondi 

riallokati mill-programm Erasmus+. 

Jenħtieġ li dawn il-fondi jiġu 

primarjament mill-approprjazzjonijiet 

mmirati għall-finanzjament tal-attivitajiet 

tas-Servizz Volontarju Ewropew li jaqgħu 

taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-

kollokamenti ta' volontarjat appoġġjati 

skont dan ir-Regolament. Barra minn 

hekk, jenħtieġ li ċerti approprjazzjonijiet 

tal-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-

Istudenti, li aktarx li ma jkunux assorbiti 

mill-Erasmus+ jiġu riallokati bl-għan li 

jiġi pprovdut kofinanzjament adegwat 

għall-spejjeż operattivi tal-aġenziji 

nazzjonali u jiġu allinjati aktar mal-

kapaċità ta' assorbiment ta' din l-azzjoni. 

(39) Il-pakkett finanzjarju tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà taħt l-

Intestatura 1a tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali jibni fuq il-fondi riallokati mill-

programm Erasmus+. Jenħtieġ li dawn il-

fondi jiġu esklussivament mill-

approprjazzjonijiet mmirati għall-

finanzjament tal-attivitajiet tas-Servizz 

Volontarju Ewropew li jaqgħu taħt il-kamp 

ta' applikazzjoni tal-kollokamenti ta' 

volontarjat appoġġjati skont dan ir-

Regolament. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 40 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(40) Jenħtieġ li l-pakkett finanzjarju 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà taħt l-

Intestatura 1a tal-Qafas Finanzjarju 

Pluriennali jiġi ssupplimentat ukoll minn 

kontribuzzjonijiet finanzjarji minn 

programmi u minn intestaturi oħra, li 

jeħtieġu l-emenda tar-Regolamenti (UE) 

Nru 1293/201327, (UE) Nru 1303/201328, 

(UE) Nru 1305/201329, (UE) Nru 

1306/201330 kif ukoll tad-Deċiżjoni Nru 

imħassar 
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1313/201331 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill. 

__________________  

27 Ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

11 ta' Diċembru 2013 dwar l-istabbiliment 

ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni 

Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-

Regolament (KE) Nru 614/2007 (ĠU L 

347, 20.12.2013, p. 185). 

 

28 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 

ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 

Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew 

għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu 

u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-

dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-

Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' 

Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-

Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar 

ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 

1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p.320). 

 

29 Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-

iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu 

Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 

u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) Nru 1698/2005, (ĠU L 347, 

20.12.2013, p. 487). 

 

30 Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 

ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, 

il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika 

agrikola komuni u li jħassar ir-

Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 

352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 

2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 

1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 

347, 20.12.2013, p. 549). 

 

31 Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
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ta' Diċembru 2013 dwar Mekkaniżmu tal-

Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 924). 

 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) "volontarjat" tfisser servizz 

volontarju full-time mhux imħallas32 għal 

perjodu massimu ta' tnax-il xahar, li 

jipprovdi liż-żgħażagħ bl-opportunità li 

jikkontribwixxu fil-ħidma ta' kuljum tal-

organizzazzjonijiet attivi f'oqsma relatati 

mas-solidarjetà, għall-benefiċċju aħħari tal-

komunitajiet li fi ħdahom jitwettqu l-

attivitajiet, inkluża dimensjoni solida ta' 

tagħlim u ta' taħriġ biex il-voluntiera 

żgħażagħ jkunu jistgħu jiksbu ħiliet u 

kompetenzi, li se jkunu siewja għall-

iżvilupp personali, edukattiv, soċjali u 

professjonali tagħhom, u li se 

jikkontribwixxu wkoll biex itejbu l-

impjegabbiltà tagħhom; 

(6) "volontarjat" tfisser servizz 

volontarju full-time mhux imħallas32 għal 

perjodu massimu ta' tnax-il xahar, li 

jipprovdi liż-żgħażagħ bl-opportunità li 

jikkontribwixxu fil-ħidma ta' kuljum tal-

organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 

qligħ attivi f'oqsma relatati mas-solidarjetà, 

għall-benefiċċju aħħari tal-komunitajiet li 

fi ħdanhom jitwettqu l-attivitajiet, inkluża 

dimensjoni solida ta' tagħlim u ta' taħriġ 

biex il-voluntiera żgħażagħ jkunu jistgħu 

jiksbu ħiliet u kompetenzi, li se jkunu 

siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv, 

soċjali u professjonali tagħhom, u li se 

jikkontribwixxu wkoll biex itejbu l-

impjegabbiltà tagħhom; 

_________________ _________________ 

32 Bħala prinċipju ġenerali, attività 

mwettqa kontinwament, 5 ijiem fil-ġimgħa 

għal 7 ijiem kull jum. 

32 Bħala prinċipju ġenerali, attività 

mwettqa kontinwament, 5 ijiem fil-ġimgħa 

għal 7 ijiem kuljum. 

Ġustifikazzjoni 

Kwalunkwe attività ta' volontarjat li mhijiex f'organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ trid 

tiġi eskluża b'mod espliċitu. Kull approċċ ieħor ikun f'kontradizzjoni mal-leġiżlazzjoni 

nazzjonali dwar il-volontarjat ta' ċerti Stati Membri, bħal pereżempju, il-Belġju u Franza. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(a) li jipprovdi liż-żgħażagħ, bl-appoġġ 

tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, 

opportunitajiet faċilment aċċessibbli għall-

involviment f'attivitajiet ta' solidarjetà 

filwaqt li jtejjeb il-ħiliet u l-kompetenzi 

tagħhom għall-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali, 

kif ukoll l-impjegabbiltà tagħhom u 

jiffaċilita t-tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol, 

inkluż billi jappoġġja l-mobilità tal-

voluntiera, tal-persuni f'taħriġ u tal-

ħaddiema żgħażagħ; 

(a) li jipprovdi liż-żgħażagħ, bl-appoġġ 

tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, 

opportunitajiet faċilment aċċessibbli għall-

involviment f'attivitajiet ta' solidarjetà 

filwaqt li jtejjeb l-għarfien, il-ħiliet u l-

kompetenzi tagħhom għall-iżvilupp 

personali, edukattiv, soċjali, ċiviku, 

kulturali u professjonali, kif ukoll l-

impjegabbiltà tagħhom u jiffaċilita t-

tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol, inkluż billi 

jappoġġja l-mobilità tal-voluntiera, tal-

persuni f'taħriġ u tal-ħaddiema żgħażagħ; 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt da (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) it-twaqqif ta' kampanji ta' 

informazzjoni biex iqajmu kuxjenza dwar 

l-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 - paragrafu 2 - parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 

jinkludi pakkett finanzjarju ta' 

EUR 294 200 00033 fil-prezzijiet kurrenti 

ssupplimentat mill-kontribuzzjonijiet 
minn: 

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 

jinkludi pakkett finanzjarju ta' 

EUR 197 700 000 fil-prezzijiet kurrenti, li 

jikkorrispondi mal-ammont 

oriġinarjament allokat biex jiffinanzja l-

attivitajiet fl-Unjoni tas-Servizz 

Volontarju Ewropew fl-ambitu tal-

Programm Erasmus+. L-ammont li jifdal 

ta' EUR 143 800 000 għall-finanzjament 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandu 

jittieħed esklussivament minn marġni 

mhux allokati skont il-limiti massimi tal-

qafas finanzjarju pluriennali. 

_________________  
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33 Dan il-pakkett finanzjarju jikkostitwixxi 

l-ammont ta' referenza prim skont it-

tifsira tal-punt 13 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali (2013/C 373/01) bejn il-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar id-dixxiplina 

baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' 

baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba. 

 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-Fond Soċjali Ewropew, li 

jikkontribwixxi EUR 35 000 000 fil-

prezzijiet kurrenti; 

imħassar 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-

Protezzjoni Ċivili, li jikkontribwixxi 

EUR 6 000 000 fil-prezzijiet kurrenti; 

imħassar 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) il-programm LIFE, li 

jikkontribwixxi EUR 4 500 000 fil-

prezzijiet kurrenti; 

imħassar 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 
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Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) il-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali, li jikkontribwixxi 

EUR 1 800 000 fil-prezzijiet kurrenti. 

imħassar 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 - paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. L-approprjazzjonijiet annwali 

għandhom jiġu awtorizzati mill-

Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-limiti 

tal-qafas finanzjarju pluriennali. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Jekk ikun meħtieġ, l-

approprjazzjoni tista' tiddaħħal fil-baġit 

wara l-2020 biex tkopri spejjeż simili, 

sabiex tippermetti l-ġestjoni tal-azzjonijiet 

li jkunu għadhom ma tlestewx sal-

31 ta' Diċembru 2020. 

5. Jekk ikun meħtieġ, l-

approprjazzjoni ta' pagament tista' 

tiddaħħal fil-baġit wara l-2020 biex tkopri 

spejjeż simili, sabiex tippermetti l-ġestjoni 

tal-azzjonijiet li jkunu għadhom ma 

tlestewx sal-31 ta' Diċembru 2020. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-applikazzjoni ta' entità eliġibbli 

biex issir organizzazzjoni parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandha tiġi 

vvalutata mill-korp ta' implimentazzjoni 

kompetenti tal-Korp Ewropew ta' 

2. L-applikazzjoni ta' entità eliġibbli 

biex issir organizzazzjoni parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandha tiġi 

vvalutata mill-korp ta' implimentazzjoni 

kompetenti tal-Korp Ewropew ta' 
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Solidarjetà biex ikun żgurat li l-attivitajiet 

tagħha jaderixxu mar-rekwiżiti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 

Solidarjetà biex ikun żgurat li l-attivitajiet 

tagħha jaderixxu mal-prinċipji u mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Karta tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-

entità tista' tingħata t-tikketta tal-kwalità 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-

tikketta miksuba għandha terġa' tiġi 

perjodikament vvalutata u tista' tiġi 

revokata. 

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-

entità tista' tingħata t-tikketta tal-kwalità 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-

tikketta miksuba għandha tiġi vvalutata 

mill-ġdid regolarment u għall-inqas kull 

sentejn, u tista' tiġi revokata ladarba l-

attivitajiet ta' dik l-entità ma jibqgħux 

jaderixxu mal-prinċipju u mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-Karta tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 - paragrafu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Kwalunkwe entità li tkun irċeviet 

it-tikketta ta' kwalità tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà għandha tiddaħħal fil-bażi 

tad-data tal-organizzazzjonijiet 

parteċipanti, li tinsab fil-Portal Ewropew 

taż-Żgħażagħ, li għalih iż-żgħażagħ 

kollha Ewropej għandhom aċċess. 

Ġustifikazzjoni 

Bħalissa, l-istrutturi akkreditati tal-SVE huma inkorporati fil-bażi tad-data tal-

organizzazzjonijiet tal-SVE fil-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ. Dan jippermetti liż-żgħażagħ 

jinfurmaw ruħhom dwar l-entitajiet. Għaldaqstant huwa importanti li l-istess isir għall-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 
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Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 

mal-pajjiżi parteċipanti, għandha 

tissorvelja b'mod regolari l-prestazzjoni tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-kisba tal-

objettivi tiegħu. 

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 

mal-pajjiżi parteċipanti, għandha 

tissorvelja u tirrapporta b'mod regolari l-

prestazzjoni u r-riżultati tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, kif wkoll fl-

adeżjoni mal-objettivi tiegħu, 

speċifikament il-kontribuzzjoni tiegħu 

għat-tisħiħ tal-koeżjoni u s-solidarjetà fl-

Ewropa. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-għadd ta' parteċipanti 

f'kollokamenti ta' volontarjat (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

(a) l-għadd u l-profil ta' parteċipanti 

f'kollokamenti ta' volontarjat (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-għadd ta' parteċipanti 

f'kollokamenti fi traineeship (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

(b) l-għadd u l-profil ta' parteċipanti 

f'kollokamenti fi traineeship (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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(c) l-għadd ta' parteċipanti 

f'kollokamenti f'impjieg (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

(c) l-għadd u l-profil ta' parteċipanti 

f'kollokamenti f'impjieg (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-għadd ta' parteċipanti fi proġetti 

ta' solidarjetà; 

(d) l-għadd u l-profil ta' parteċipanti fi 

proġetti ta' solidarjetà; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-livell ta' sodisfazzjon tal-

parteċipanti u l-organizzazzjonijiet 

parteċipanti fir-rigward tal-kwalità tal-

kollokamenti, it-taħriġ, l-appoġġ 

lingwistiku, l-appoġġ amministrattiv, l-

assigurazzjoni u l-appoġġ ta' wara l-

kollokament. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) rata ta' impjieg tal-parteċipanti 

preċedenti 

Ġustifikazzjoni 

Ma rridux ninsew li wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa l-

impjegabbiltà taż-żgħażagħ u jħaffef it-tranżizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol. 
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Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fl-2020 il-Kummissjoni għandha 

tippubblika rapport li jqis il-progress li 

jkun sar fil-kisba tar-riżultati tiegħu, 

inkluża l-mira li jiġu offruti 100 000 

opportunità għaż-żgħażagħ mill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà sal-2020 (li jkopru 

l-kollokamenti u l-proġetti kollha 

msemmija fil-punti (a) u (b) tal-

Artikolu 7(1)). 

3. Fl-2019 il-Kummissjoni għandha 

tippubblika rapport dwar ir-riżultati 

miksuba kif ukoll l-aspetti kwalitattivi u 

kwantitattivi tal-implimentazzjoni tal-

programm, li jqis il-progress li jkun sar fil-

kisba tar-riżultati tiegħu, inkluża l-mira li 

jiġu offruti 100 000 opportunità għaż-

żgħażagħ mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà sal-2020 (li jkopru l-

kollokamenti u l-proġetti kollha msemmija 

fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 7(1)), kif 

ukoll il-kosteffettività tal-programm, u 

tippreżentah lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.  

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Erba' snin wara d-data ta' 

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-

Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni indipendenti ta' dan ir-

Regolament u tippreżenta rapport dwar is-

sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, 

lill-Kunsill, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. 

4. Il-Kummissjoni għandha twettaq 

evalwazzjoni ex post indipendenti ta' dan 

ir-Regolament biex tivvaluta l-effiċjenza, 

l-effettività u l-impatt tal-programm meta 

mqabbel mal-objettivi tal-programm u 

għandha, sa mhux aktar tard mit-

30 ta' Ġunju 2021, tippreżenta rapport 

dwar is-sejbiet ewlenin, inklużi r-

rakkomandazzjonijiet għall-futur tal-

programm, lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. 

Bħala parti mill-proċedura, il-

Kummissjoni għandha tiżgura 

konsultazzjoni regolari mal-partijiet 

interessati rilevanti kollha, inklużi l-

parteċipanti, l-organizzazzjonijiet 

parteċipanti u l-komunitajiet lokali 
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kkonċernati. Ir-riżultati tal-evalwazzjoni 

għandhom jiġu integrati fit-tfassil futur 

tal-programm u fil-proposti tal-

allokazzjoni tar-riżorsi. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt 2 

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt c 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) sa 1,5 % lill-Faċilità ta' Garanzija 

tas-Self lill-Istudenti; 

(c) 3,5 % tal-Faċilità ta' Garanzija tas-

Self lill-Istudenti; 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 27 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 27 imħassar 

Emenda għar-Regolament (UE) 

Nru 1293/2013 

 

Fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 

1293/2013, jiżdied il-paragrafu li ġej: 

 

‘3. Massimu ta' EUR 3 000 000 fil-

prezzijiet attwali mis-sottoprogramm 

għall-Ambjent li jikkorrispondi għall-

qasam ta' prijorità Governanza u 

Informazzjoni Ambjentali u ta' EUR 1 

500 000 fil-prezzijiet attwali mis-

sottoprogramm għall-Azzjoni Klimatika li 

jikkorrispondi għall-qasam ta' prijorità 

Governanza Klimatika u Informazzjoni 

għandhom jiġu allokati għall-

finanzjament ta' proġetti skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17(4) implimentati mill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà f'konformità 

mar-Regolament (UE) 2017/XXX, li 

jikkontribwixxu għal wieħed jew aktar 

mill-oqsma ta' prijorità skont it-tifsira tal-
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Artikoli 9 u 13. Din l-allokazzjoni 

għandha tiġi implimentata biss 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

2017/XXXX għall-esklużjoni tar-rekwiżiti 

speċifiċi tar-Regolament (UE) Nru 

1293/2013. ’ 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 28 imħassar 

Emendi għar-Regolament (UE) 

Nru 1303/2013 

 

Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 huwa 

emendat kif ġej: 

 

1. L-Artikolu 58(1) huwa emendat kif 

ġej: 

 

(a) l-ewwel subparagrafu huwa 

sostitwit b'dan li ġej: 

 

"Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, il-

Fondi ESI jistgħu jappoġġjaw il-miżuri 

ta' tħejjija, ta' monitoraġġ, ta' 

amministrazzjoni, ta' għajnuna teknika, 

ta' evalwazzjoni, ta' awditjar u ta' kontroll 

neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan 

ir-Regolament u jappoġġaw l-azzjonijiet 

skont ir-Regolament (UE) 2017/XXX kif 

imsemmi fit-tielet subparagrafu dment li 

dawk l-azzjonijiet isegwu l-għan ta' 

koeżjoni ekonomika, soċjali u 

territorjali". 

 

(b) Fit-tielet subparagrafu jiżdied il-

punt (m) li ġej: 

 

"(m) azzjonijiet iffinanzjati skont ir-

Regolament (UE) 2017/XXX dwar il-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà biex jissaħħaħ l-

iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 

ċiviku u professjonali taż-żgħażagħ, kif 

ukoll l-impjegabbiltà tagħhom u tiġi 

ffaċilitata t-tranżizzjoni tagħhom fis-suq 
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tax-xogħol." 

2. Fl-Artikolu 91(3) jiżdied is-

subparagrafu li ġej: 

 

"EUR 35 000 000 fil-prezzijiet attwali 

mill-ammont allokat lill-assistenza 

teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni 

għandhom jiġu allokati lill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà b'appoġġ tal-

azzjonijiet tiegħu, f'konformità mal-punt 

(a) tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 

2017/XXX. L-allokazzjoni għandha tiġi 

implimentata biss f'konformità mar-

Regolament (UE) 2017/XXXX għall-

esklużjoni tar-rekwiżiti speċifiċi tar-

Regolamenti Speċifiċi għall-Fondi." 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 29 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 29 imħassar 

Emenda għar-Regolament (UE) 

Nru 1305/2013 

 

Fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (KE) 

Nru 1305/2013, jiżdied is-subparagrafu li 

ġej taħt l-ewwel subparagrafu: 

 

"Il-FAEŻR jista' jiffinanzja wkoll 

azzjonijiet implimentati mill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà b'ammont ta' 

EUR 1 800 000 fil-prezzijiet kurrenti 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

2017/XXX, li jikkontribiwxxu għal waħda 

jew aktar mill-prijoritajiet tal-Unjoni 

għall-iżvilupp rurali. L-allokazzjoni 

għandha tiġi implimentata biss 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

2017/XXXX għall-esklużjoni tar-rekwiżiti 

speċifiċi tar-Regolament (UE) Nru 

1305/2013." 
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Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 30 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 30 imħassar 

Emenda għar-Regolament (UE) 

Nru 1306/2013 

 

Fl-Anness 6 tar-Regolament (UE) 

Nru 1306/2013, jiżdied il-punt (j) li ġej: 

 

‘(j) "(j) azzjonijiet implimentati mill-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

f’konformità mar-Regolament (UE) 

2017/XXX, li jikkontribwixxu għal waħda 

jew aktar mill-prijoritajiet tal-Unjoni fil-

qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali 

u b'mod partikolari l-azzjonijiet 

imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-

Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) Nru 

1305/2013. L-allokazzjoni għandha tiġi 

implimentata biss f'konformità mar-

Regolament (UE) 2017/XXXX għall-

esklużjoni tar-rekwiżiti speċifiċi tar-

Regolamenti Speċifiċi għall-Fondi." 

 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 31 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 31 imħassar 

Emenda għad-Deċiżjoni 

Nru 1313/2013/UE 

 

Fl-Artikolu 19(1) tad-Deċiżjoni Nru 

1313/2013/UE, jiżdied is-subparagrafu li 

ġej wara t-tieni subparagrafu: 

 

"EUR 6 000 000 fi prezzijiet attwali mill-

pakkett finanzjarju derivat mill-

Intestatura 3 "Sigurtà u Ċittadinanza" 
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għandhom jiġu allokati biex jiffinanzjaw 

azzjonijiet implimentati mill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà f'konformità 

mar-Regolament (UE) 2017/XXX, li 

jikkontribwixxu għal waħda jew aktar 

mill-prijoritajiet tal-Unjoni fil-qasam tal-

protezzjoni ċivili. L-allokazzjoni għandha 

tiġi implimentata biss f'konformità mar-

Regolament (UE) 2017/XXXX għall-

esklużjoni tar-rekwiżiti speċifiċi tad-

Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE." 
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