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Emenda 20
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabilità li għaliha l-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri kollha tagħha huma 
partijiet,

Or. en

Emenda 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabilità li għaliha l-UE u l-Istati 
Membri kollha tagħha huma partijiet,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità għandha tiġi inkluża fil-bażi 
ġuridika tal-FSE+ peress li l-UE u l-Istati Membri kollha rratifikawha.

Emenda 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Proklamazzjoni 
Interistituzzjonali dwar il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2017/C 
428/09),

Or. en

Emenda 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' 
Persuni b'Diżabilità,

Or. en

Emenda 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

Or. en

Emenda 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

Or. en

Emenda 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Skont l-Artikolu 3 tat-TUE, biex 
tistabbilixxi Suq Intern, l-Unjoni qed 
taħdem għal ekonomija tas-suq soċjali 
kompetittiva ħafna, fejn timmira għal 
impjiegi għal kulħadd u progress soċjali; 
tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-
drittijiet tat-tfal; kif ukoll tiġġieled l-
esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni. 
F'konformità mal-Artikolu 9 tat-TFUE, l-
Unjoni, fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u tal-
attivitajiet tagħha, trid tqis ir-rekwiżiti 
marbuta ma', fost l-oħrajn, il-promozzjoni 
ta' livell għoli ta' impjiegi, il-garanzija ta' 
protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali, u l-
promozzjoni ta' livell għoli ta' 
edukazzjoni, taħriġ u l-protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Or. en
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Emenda 27
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-
għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati 
madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet 
indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u il-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-
nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni 
ekonomika, territorjali u soċjali skont l-
Artikolu 174 tat-TFUE.

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jistabbilixxi 
obbligi għall-Istati Membri fir-rigward 
tal-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, l-
opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq 
tax-xogħol. Dawn l-għoxrin prinċipju 
ewlieni huma strutturati madwar tliet 
kategoriji: l-opportunitajiet indaqs u l-
aċċess għas-suq tax-xogħol; il-
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u l-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-
nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni 
ekonomika, territorjali u soċjali skont l-
Artikolu 174 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 28
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-
għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati 
madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet 
indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u il-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-
nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni 
ekonomika, territorjali u soċjali skont l-
Artikolu 174 tat-TFUE.

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali huwa 
dikjarazzjoni ta' intenzjoni politika iżda 
mhux qafas legali. Sabiex jintlaħqu l-
għanijiet tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, l-għanijiet tal-Fond 
Soċjali Ewropew Plus (FSE+) għandhom 
ikunu bbażati fuq bażi ġuridika tal-acquis 
attwali tal-UE u ma jistgħux imorru lil 
hinn minnha. Dawn l-għoxrin prinċipju 
ewlieni huma strutturati madwar tliet 
kategoriji: l-opportunitajiet indaqs u l-
aċċess għas-suq tax-xogħol; il-
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u l-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
azzjonijiet permezz tal-FSE+. Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-
nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni 
ekonomika, territorjali u soċjali skont l-
Artikolu 174 tat-TFUE, filwaqt li 
jirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà u 
tal-proporzjonalità.

Or. en

Emenda 29
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il- (1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
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Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-
għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati 
madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet 
indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u il-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-
nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni 
ekonomika, territorjali u soċjali skont l-
Artikolu 174 tat-TFUE.

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-
għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati 
madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet 
indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; il-
kundizzjonijiet ġusti tax-xogħol; u l-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali. L-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ jappoġġa l-investimenti fin-
nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u b'hekk jappoġġa l-koeżjoni 
ekonomika, territorjali u soċjali skont l-
Artikolu 174 tat-TFUE. L-azzjonijiet 
kollha taħt l-FSE+ jenħtieġ li jirrispettaw 
il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 30
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-
għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati 
madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet 
indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, 
protezzjoni u inklużjoni soċjali. L-għoxrin 
prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-

(1) Fis-17 ta' Novembru 2017, il-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ġie 
pproklamat mill-Parlament Ewropew, mill-
Kunsill u mill-Kummissjoni bħala risposta 
għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Dawn l-
għoxrin prinċipju ewlieni huma strutturati 
madwar tliet kategoriji: l-opportunitajiet 
indaqs u l-aċċess għas-suq tax-xogħol; 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, 
protezzjoni u inklużjoni soċjali. L-għoxrin 
prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali jenħtieġ jiggwidaw l-
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azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ li jappoġġa l-investimenti 
fin-nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika 
settorjali tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
inklużjoni soċjali, u b'hekk jappoġġa l-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali 
skont l-Artikolu 174 tat-TFUE.

azzjonijiet permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+). Biex 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
FSE+ jenħtieġ li jappoġġa l-investimenti 
fin-nies u s-sistemi fl-oqsma ta' politika 
settorjali tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
inklużjoni soċjali, u b'hekk jappoġġa l-
koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali 
skont l-Artikoli 174 u 175 tat-TFUE.

Or. es

Emenda 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma 
annwali bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-
finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li dawn iservu wkoll biex il-
finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti u biex jimmassimizza l-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali 
Ewropew Plus, il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 

imħassar
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iċ-Ċentru Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni 
Funzjoni u InvestEU, meta rilevanti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Is-Semestru Ewropew jippromwovi mudell ta' governanza li huwa assolutament nieqes kemm
mit-trasparenza kif ukoll mid-demokrazija, u li ma jqisx il-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom.
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-
proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu 
s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll 
biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża 
b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-
valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u 
InvestEU, meta rilevanti.

(2) Fil-livell tal-Unjoni, l-Artikolu 151 
tat-TFUE u d-drittijiet stabbiliti fil-Karta 
Soċjali Ewropea riveduta (ETS. Nru 163) 
jistabbilixxu l-qafas għall-istrateġiji tal-
Unjoni u tal-Istati Membri li 
jimplimentaw l-FSE+. Jenħtieġ li dawn 
iservu wkoll biex il-finanzjament tal-
Unjoni jintuża b'mod koerenti u biex 
jimmassimizza l-valur soċjali tal-appoġġ 
finanzjarju li jasal b'mod partikolari mill-
programmi appoġġati mill-Unjoni permezz 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali, meta rilevanti.
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Or. en

Emenda 33
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-
proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu 
s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll 
biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża 
b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-
valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u 
InvestEU, meta rilevanti.

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ li jiġu żviluppati bi sħubija bejn l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, 
inkluża perpsettiva tal-ugwaljanza bejn is-
sessi u jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-
proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu 
s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll 
biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża 
b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-
valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u 
InvestEU, meta rilevanti.

Or. en
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Emenda 34
Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma.  Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-
proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu 
s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll 
biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża 
b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-
valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u 
InvestEU, meta rilevanti.

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali, 
żvilippati bl-involviment xieraq tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali u atturi 
rilevanti oħra, bħala mod li jippreżenta u 
jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 
prijorità li jridu s-sostenn tal-finanzjament 
nazzjonali u/jew tal-Unjoni. Jenħtieġ li 
dawn iservu wkoll biex il-finanzjament tal-
Unjoni jintuża b'mod koerenti u biex 
jimmassimizza l-valur miżjud tal-appoġġ 
finanzjarju li jasal b'mod partikolari mill-
programmi appoġġati mill-Unjoni permezz 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Soċjali Ewropew Plus, il-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 
iċ-Ċentru Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni 
Funzjoni u InvestEU, meta rilevanti.

Or. es

Emenda 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-
Programmi Nazzjonali ta' Riforma annwali 
bħala mod li jippreżenta u jikkoordina l-
proġetti ta' investiment ta' prijorità li jridu 
s-sostenn tal-finanzjament nazzjonali u/jew 
tal-Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll 
biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża 
b'mod koerenti u biex jimmassimizza l-
valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni Funzjoni u 
InvestEU, meta rilevanti.

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-
prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 
tal-investimenti multiannwali nazzjonali 
tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-
prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 
jenħtieġ li jiġu żviluppati bi sħubija bejn l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
u jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma annwali bħala mod 
li jippreżenta u jikkoordina l-proġetti ta' 
investiment ta' prijorità li jridu s-sostenn 
tal-finanzjament nazzjonali u/jew tal-
Unjoni. Jenħtieġ li dawn iservu wkoll biex 
il-finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 
koerenti u biex jimmassimizza l-valur 
miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal b'mod 
partikolari mill-programmi appoġġati mill-
Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru Ewropew ta' 
Stabbilizzazzjoni Funzjoni u InvestEU, 
meta rilevanti.

Or. en

Emenda 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
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"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod ibbilanċjat u 
integrat. Huwa vitali li l-iżvilupp 
sostenibbli jiġi integrat fl-oqsma ta' 
politika interna u esterna tal-Unjoni 
kollha, u li l-Unjoni tkun ambizzjuża fil-
politiki li tuża biex tindirizza l-isfidi 
dinjin. Il-Kunsill laqa' l-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar "Il-passi li jmiss 
għal futur Ewropew sostenibbli" tat-
22 ta' Novembru 2016 bħala l-ewwel pass 
għall-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli u l-applikazzjoni tal-
iżvilupp sostenibbli bħala prinċipju ta' 
gwida essenzjali għall-politiki kollha tal-
Unjoni, inkluż bil-programmi baġitarji 
tagħha. L-FSE+ jenħtieġ li 
jikkontribwixxi prinċipalment għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli fir-rigward tat-tnaqqis bin-
nofs tal-faqar relattiv u tal-qerda ta' 
forom estremi ta' faqar (għan 1); is-saħħa 
tajba u l-benesseri (għan 3); l-edukazzjoni 
ta' kwalità u inklużiva (għan 4), il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
(għan 5), il-promozzjoni ta' tkabbir 
ekonomiku sostnut, inklużiv u sostenibbli, 
ta' impjiegi sħaħ u produttivi u ta' xogħol 
deċenti għal kulħadd (għan 8), u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanza (għan 10).

Or. en

Emenda 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji 
gwida riveduti għall-politiki dwar l-

(3) Biex jiżgura l-allinjament sħiħ tal-
FSE+ mal-għanijiet tal-Unjoni fir-rigward 
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impjiegi tal-Istati Membri biex it-test jiġi 
allinjat mal-prinċipji tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, bil-ħsieb li 
titjieb il-kompetittività tal-Ewropa u ssir 
post aħjar għall-investiment, il-ħolqien 
tal-impjiegi u t-trawwim tal-koeżjoni 
soċjali. Biex jiżgura l-allinjament sħiħ tal-
FSE+ mal-għanijiet ta' dawn il-linji gwida, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali, il-faqar u d-
diskriminazzjoni, l-FSE+ jenħtieġ 
jappoġġa lill-Istati Membri, filwaqt li jqis 
il-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 
148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell 
nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll
għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni 
ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-
Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, il-faqar u 
d-diskriminazzjoni, l-FSE+ jenħtieġ 
jappoġġa lill-Istati Membri u
jikkontribwixxi għall-aspetti rilevanti tal-
implimentazzjoni ta' inizjattivi u attivitajiet 
ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari "l-
Aġenda għall-Ħiliet tal-Ewropa", iż-Żona
Ewropea tal-Edukazzjoni u l-Pjan ta' 
Azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi, ir-Rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

Or. en

Emenda 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-
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investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, 
il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ 
jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, 
filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 
148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell 
nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll 
għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni 
ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-
Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, 
il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ 
jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, 
filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll 
għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni 
ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-
Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

Or. it

Emenda 39
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-
investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-
investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
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taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, 
il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ 
jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, 
filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-
Artikolu 148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, 
fil-livell nazzjonali, mal-programmi 
nazzjonali ta' riforma mirfuda bi strateġiji 
nazzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti 
rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi 
u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod 
partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, 
il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ 
jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, 
filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati 
rilevanti speċifiċi. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti 
rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi 
u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod 
partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

Or. fr

Emenda 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-
investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-

(3) Il-Linji Gwida għall-politiki dwar 
l-impjiegi tal-Istati Membri adottati mill-
Kunsill f'konformità mal-Artikolu 148(2), 
jiġifieri: L-għoti ta' spinta lid-domanda 
għax-xogħol; It-tisħiħ tal-provvista tal-
ħaddiema: aċċess għall-impjiegi, il-ħiliet 
u l-kompetenzi; It-tisħiħ tal-funzjonament 
tas-swieq tax-xogħol u l-effettività tad-
djalogu soċjali u l-Promozzjoni ta' 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, it-
trawwim tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda 
kontra l-faqar, flimkien mal-linji gwidi 
ekonomiċi wiesgħa adottati f'konformità 
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FSE+ jenħtieġ jappoġġa lill-Istati
Membri, filwaqt li jqis il-Linji Gwida 
Integrati u r-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati 
b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-
TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u, 
meta xieraq, fil-livell nazzjonali, mal-
programmi nazzjonali ta' riforma mirfuda 
bi strateġiji nazzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti 
rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi 
u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod 
partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

mal-Artikolu 121(2) jifformaw parti mil-
Linji Gwida Integrati li jsostnu l-
istrateġija Ewropa 2020. Il-Kunsill ta' […] 
adotta linji gwida riveduti għall-politiki 
dwar l-impjiegi tal-Istati Membri biex jiġu 
allinjati mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, bil-ħsieb li, 
jistimolaw il-ħolqien tal-impjiegi u 
jrawmu l-koeżjoni soċjali, sabiex b'hekk
titjieb il-kompetittività tal-Ewropa u l-
Unjoni ssir post aħjar għall-investiment. 
Biex jiżgura l-allinjament sħiħ tal-FSE+ 
mal-għanijiet tal-linji gwida, għall-politiki 
dwar l-impjiegi, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jipprogrammaw l-appoġġ tal-FSE+, 
filwaqt li jqisu dawk il-Linji Gwida, 
rilevanti għalihom, kif ukoll ir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 148(4) tat-TFUE u fil-livell 
nazzjonali, l-aspetti tal-impjieg u soċjali 
tal-programmi nazzjonali ta' riforma 
mirfuda bi strateġiji nazzjonali. Jenħtieġ li 
l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll għall-aspetti 
rilevanti tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi 
u attivitajiet ewlenin tal-Unjoni, b'mod 
partikolari "l-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
u Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
rilevanti oħra u inizjattivi oħra bħal L-
investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-
iżvantaġġ, il-Perkors ta' Titjib tal-Ħiliet,
dwar l-Integrazzjoni tal-persuni qiegħda 
fit-tul, Qafas ta' Kwalità għat-
Traineeships u l-Apprendistati u l-Pjan ta' 
Azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini 
ta' pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 41
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-
investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, 
il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ 
jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, 
filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 
148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell 
nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll 
għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni 
ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-
Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni, ir-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti u inizjattivi oħra bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' 
Titjib tal-Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-
persuni qiegħda fit-tul.

(3) Il-Kunsill ta' […] adotta linji gwida 
riveduti għall-politiki dwar l-impjiegi tal-
Istati Membri biex it-test jiġi allinjat mal-
prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali, bil-ħsieb li titjieb il-kompetittività 
tal-Ewropa u ssir post aħjar għall-
investiment, il-ħolqien tal-impjiegi u t-
trawwim tal-koeżjoni soċjali. Biex jiżgura 
l-allinjament sħiħ tal-FSE+ mal-għanijiet 
ta' dawn il-linji gwida, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, 
il-faqar u d-diskriminazzjoni, l-FSE+ 
jenħtieġ jappoġġa lill-Istati Membri, 
filwaqt li jqis il-Linji Gwida Integrati u r-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-Artikolu 
148(4) tat-TFUE u, meta xieraq, fil-livell 
nazzjonali, mal-programmi nazzjonali ta' 
riforma mirfuda bi strateġiji nazzjonali. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi wkoll 
għall-aspetti rilevanti tal-implimentazzjoni 
ta' inizjattivi u attivitajiet ewlenin tal-
Unjoni, b'mod partikolari "l-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa" u ż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni u l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
rilevanti u inizjattivi oħra bħall-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ, il-Perkors ta' Titjib tal-
Ħiliet u dwar l-Integrazzjoni tal-persuni 
qiegħda fit-tul.

Or. en

Emenda 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni 
tkun ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli 
bħala prinċipju ta' gwida essenzjali għall-
politiki kollha tal-Unjoni, inkluż bl-
istrumenti finanzjarji tagħha.

imħassar

Or. en

Emenda 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 
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ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha.

ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha.

L-FSE+ jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli biex inaqqas il-faqar relattiv 
bin-nofs u jeqred forom estremi ta' faqar 
(għan 1); l-edukazzjoni ta' kwalità u 
inklużiva (għan 4), il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri (għan 5), il-
promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku 
sostnut, inklużiv u sostenibbli, impjiegi 
sħaħ u produttivi u xogħol deċenti għal 
kulħadd (għan 8), u t-tnaqqis fl-
inugwaljanza (għan 10).

Or. en

Emenda 44
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 
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ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha.

ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha. L-FSE+ jista' jagħti 
kontribut partikolari għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli fir-rigward tat-tnaqqis bin-
nofs tal-faqar relattiv u tal-qerda ta' 
forom estremi ta' faqar (għan 1); l-
edukazzjoni ta' kwalità u inklużiva 
(għan 4), il-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri (għan 5), il-promozzjoni ta' 
tkabbir ekonomiku sostnut, inklużiv u 
sostenibbli, ta' impjiegi sħaħ u produttivi 
u ta' xogħol deċenti għal kulħadd 
(għan 8), u t-tnaqqis tal-inugwaljanza 
(għan 10) kif ukoll il-Ftehim ta' Pariġi.

Or. en

Emenda 45
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 
ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 
ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
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tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha.

tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha. L-FSE+ jista' 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fir-
rigward tal-qerda ta' forom estremi ta' 
faqar (għan 1); l-edukazzjoni ta' kwalità u 
inklużiva (għan 4), il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri (għan 5) u t-
tnaqqis tal-inugwaljanza (għan 10) fost l-
oħrajn.

Or. en

Emenda 46
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-2015 l-Unjoni approvat l-
għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi u fl-2018 
adottat regoli ġodda dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija bħala l-ewwel 
pass biex timplimenta dan il-Ftehim. Ir-
regoli dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-
Enerġija jikkostitwixxu qafas legalment 
vinkolanti biex jiġu identifikati miżuri 
nazzjonali u Ewropej relatati mal-enerġija 
u l-klima fl-ispettru politiku kollu sabiex 
tinkiseb tranżizzjoni soċjalment 
aċċettabbli u ġusta lejn ekonomija 
sostenibbli b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju, filwaqt li jitqiesu ċ-ċittadini 
u r-reġjuni li se jkunu involuti f'din it-
tranżizzjoni, sabiex il-ħiliet lokali u 
kollettivi u l-livell tal-benesseri ma jiġux 
affettwati b'mod negattiv, bil-għan li 
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tinżamm il-produzzjoni territorjali tal-
valur miżjud. Il-kisba tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta' gass serra, b'mod 
partikolari, jenħtieġ li tmur id f'id mal-
ħolqien ta' impjiegi lokali sostenibbli u 
jenħtieġ li twassal għal titjib fis-saħħa 
pubblika. Ir-regoli dwar il-Governanza 
tal-Unjoni tal-Enerġija jipprevedu l-
adozzjoni ta' pjanijiet nazzjonali integrati 
dwar il-klima u l-enerġija bbażati fuq 
konsultazzjoni wiesgħa ma', fost l-oħrajn, 
is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili (l-istess 
partijiet ikkonċernati diġà involuti fil-
governanza tal-FSE) u l-kwistjoni ta' 
rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri 
sabiex jilħqu l-miri miftiehma tal-UE. Il-
qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija 
huwa importanti daqs is-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika u jenħtieġ li jservi fuq l-istess 
livell u b'mod koerenti mas-Semestru 
Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 
ekonomika għall-użu tal-finanzjament tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 47
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fid-dawl tal-Karta Soċjali 
Ewropea ffirmata f'Turin fit-
18 ta' Ottubru 1961, jenħtieġ li fl-
għanijiet tagħhom, l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha jkollhom il-promozzjoni 
tal-impjiegi, kundizzjonijiet tal-ħajja u 
tax-xogħol imtejba, bil-għan li jkun 
hemm livelli għolja ta' impjieg fit-tul u li 
tiġi miġġielda l-esklużjoni, f'konformità 
mal-Artikolu 151 tat-TFUE.
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Or. en

Emenda 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri 
billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

(5) L-Unjoni u l-Istati Membri qed 
jiffaċċjaw sfidi strutturali minħabba l-
globalizzazzjoni u d-dematerjalizzazzjoni
ekonomika li minnha tirriżulta ż-żieda 
kbira tal-flussi tal-immigrazzjoni, iż-żieda 
fit-theddid tas-sigurtà, it-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa, il-bidla teknoloġika, it-
tnaqqis fir-rata tat-twelid, it-tixjiħ dejjem 
iżjed tal-forza tax-xogħol, u n-nuqqas 
dejjem aktar ta' ħiliet u ħaddiema f'xi 
setturi u reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-
SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li 
qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol u l-isfidi 
l-ġodda li dawn jirrappreżentaw f'termini 
tal-protezzjoni tal-impjiegi, huwa meħtieġ 
li jsir investiment fil-ħiliet rilevanti, fit-
tkabbir, fil-politiki soċjali u dawk dwar l-
impjiegi.

Or. it

Emenda 49
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-inugwaljanzi soċjali, 
il-globalizzazzjoni ekonomika, il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji u sfidi ta' inklużjoni 
relatati, it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
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teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

il-bidla teknoloġika, l-isfidi demografiċi, l-
aċċess inugwali għall-edukazzjoni u 
għall-protezzjoni soċjali, id-distribuzzjoni 
żbilanċjata tar-responsabbiltajiet tal-kura,
it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza tax-xogħol,
in-nuqqas ta' opportunitajiet ta' impjieg u 
n-nuqqas dejjem aktar ta' ħiliet u ħaddiema 
f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-
SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li 
qed jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ 
li l-Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi 
attwali u futuri billi tinvolvi ruħha fit-
tranżizzjoni ġusta, tinvesti f'edukazzjoni u 
taħriġ ta' kwalità u inklużivi, fit-tagħlim 
tul il-ħajja u fil-ħiliet, tagħmel is-swieq 
tax-xogħol aktar inklużivi u ttejjeb il-
politiki dwar l-impjiegi, l-edukazzjoni u 
dawk soċjali, inkluż fid-dawl tal-mobbiltà 
tal-ħaddiema u billi tiġġieled kontra d-
disparità bejn is-sessi u d-
diskriminazzjoni kontra n-nisa.

Or. en

Emenda 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi 
migratorji, iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, 
it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, l-impatt tal-politiki ta' 
awsterità, il-ġestjoni tal-migrazzjoni, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni. 
Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed 
jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-
Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali 
u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, 
tagħmel it-tkabbir inklużiv u ttejjeb il-
politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali, 



AM\1164117MT.docx 27/153 PE626.995v02-00

MT

dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema. inkluż fid-dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
it-tranżizzjoni ġusta lejn enerġija nadifa, il-
bidla teknoloġika, it-tnaqqis demografiku,
it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza tax-xogħol, u 
n-nuqqas dejjem aktar ta' ħiliet u n-nuqqas 
ta' ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba 
l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-
realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-
xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb l-
edukazzjoni u t-taħriġ, il-politiki dwar l-
impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-dawl 
tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 52
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
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iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Or. fr

Emenda 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, il-qgħad u l-qgħad fost iż-
żgħażagħ, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Or. fr

Emenda 54
Ulrike Trebesius
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji 
interni u esterni, iż-żieda fit-theddid tas-
sigurtà, it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, 
il-bidla teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed 
tal-forza tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem 
aktar ta' ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u 
reġjuni, imġarrba l-iżjed mill-SMEs. 
Filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed 
jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-
Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali 
u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, 
tagħmel it-tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb 
il-politiki dwar l-impjiegi u dawk soċjali, 
inkluż fid-dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema 
taċ-ċittadini tal-UE.

Or. en

Emenda 55
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni ġusta lejn enerġija nadifa, il-
bidla teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-
forza tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar 
ta' ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 
tikkunsidra r-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel it-
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tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

tkabbir aktar inklużiv u ttejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 56
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex jiġu antiċipati l-isfidi u 
jittieħdu passi konkreti lejn ekonomija 
soċjalment u ambjentalment sostenibbli, 
jenħtieġ li fil-programmi operazzjonali 
jiġu inklużi pjanijiet direzzjonali ta' 
tranżizzjoni ġusta, żviluppati 
f'kooperazzjoni mal-gvernijiet lokali u 
reġjonali u mal-partijiet ikkonċernati, li 
jiddeskrivu l-istrateġiji reġjonali u lokali 
lejn futur li ma jagħmilx ħsara lill-klima 
u effiċjenti fir-riżorsi, bil-għan li jkun 
hemm inklużjoni soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi ta' kwalità, is-sostenibbiltà u l-
investiment immirat lejn l-appoġġ ta' 
żvilupp lokali orjentat lejn il-futur.

Or. en

Emenda 57
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jiddeploraw il-livelli għolja 
persistenti ta' qgħad fost iż-żgħażagħ fl-
Ewropa, u jenfasizzaw li baqa' ħafna Stati 
Membri li jeħtieġu azzjoni urġenti, bħall-
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Greċja li għandha rata ta' qgħad fost iż-
żgħażagħ ta' madwar 40 %. Fir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiż, l-objettiv tat-tnaqqis tal-qgħad fost 
iż-żgħażagħ għandu jibqa' prijorità.

Or. de

Emenda 58
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru […] 
jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-
Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà 
Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-
Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti 
mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod 
partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli 
dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll 
għall-fondi tal-Unjoni implimentati 
b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm 
bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali 
tal-FSE+, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu 
jiġu ffinanzjati mill-FSE+.

(6) Ir-Regolament (UE) Nru […] 
jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-
Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà 
Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-
Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti 
mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod 
partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli 
dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll 
għall-fondi tal-Unjoni implimentati 
b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm 
bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali 
tal-FSE+ u l-koordinazzjoni tiegħu ma' 
fondi oħrajn, u jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar it-tip ta' 
attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-
FSE+.

Or. en
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Emenda 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-Regolament (UE) Nru […] 
jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-
Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà 
Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-
Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti 
mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod 
partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli 
dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll 
għall-fondi tal-Unjoni implimentati 
b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm 
bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali 
tal-FSE+, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu 
jiġu ffinanzjati mill-FSE+.

(6) Ir-Regolament (UE) Nru […] 
jistabbilixxi l-qafas għall-azzjoni tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS), il-
Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-
Integrazzjoni (AMIF), il-Fond għas-Sigurtà 
Interna (ISF) u l-Istrument ta' Ġestjoni tal-
Fruntieri u tal-Viżi (BMVI) bħala parti 
mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri (IBMF), u jistabbilixxi b'mod 
partikolari l-għanijiet ta' politika u r-regoli 
dwar il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll 
għall-fondi tal-Unjoni implimentati 
b'ġestjoni kondiviża. Għalhekk hemm 
bżonn jiġu speċifikati l-għanijiet ġenerali 
tal-FSE+, u jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar it-tip ta' attivitajiet li jistgħu 
jiġu ffinanzjati mill-FSE+ b'ġestjoni 
kondiviża.

Or. en

Emenda 60
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni permezz tar-Regolament 
jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà 

(8) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni permezz tar-Regolament 
jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà 
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tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li 
b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju 
mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-
għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll 
finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif 
previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri 
marbuta mal-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi, u skont l-Artikolu 88 tar-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni, il-Kummissjoni tista' tirrimborża 
lill-Istati Membri li jużaw alternattivi 
ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' 
somom f'daqqa.

tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li 
b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju 
mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Id-
distribuzzjoni ta' riżorsi finanzjarji bejn il-
programmi ma tistax tinbidel sakemm ma 
tkunx ibbażata fuq deċiżjoni 
parlamentari. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ 
iqis l-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u 
spejjeż unitarji, kif ukoll finanzjament 
mhux marbut mal-ispejjeż kif previst fl-
Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni permezz tar-Regolament 
jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà 
tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li 
b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju 
mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-
għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll 
finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif 
previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri 
marbuta mal-integrazzjoni soċjoekonomika 
taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, u skont l-
Artikolu 88 tar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni, il-Kummissjoni 
tista' tirrimborża lill-Istati Membri li jużaw 

(8) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni permezz tar-Regolament 
jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà 
tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jagħtu riżultati konkreti u li 
jwieġbu f'termini tal-interess u l-utilità 
għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini Ewropej, 
filwaqt li b'mod partikolari jitqiesu l-
ispejjeż tal-kontrolli, il-piż amministrattiv 
u r-riskju mistenni ta' nuqqas ta' 
konformità. Għall-għotjiet, dan jenħtieġ 
iqis l-użu ta' somom f'daqqa, rati fissi u 
spejjeż unitarji, kif ukoll finanzjament 
mhux marbut mal-ispejjeż kif previst fl-
Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju. Biex jiġu implimentati miżuri 
marbuta mal-integrazzjoni soċjoekonomika 
taċ-ċittadini residenti legalment fl-Unjoni 
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alternattivi ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż 
l-użu ta' somom f'daqqa.

Ewropea, u skont l-Artikolu 88 tar-
Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni, il-Kummissjoni tista' tirrimborża 
lill-Istati Membri li jużaw alternattivi 
ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' 
somom f'daqqa.

Or. it

Emenda 62
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni permezz tar-Regolament 
jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà 
tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li 
b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju 
mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-
għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll 
finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif 
previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju Biex jiġu implimentati miżuri 
marbuta mal-integrazzjoni
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi, u skont l-Artikolu 88 tar-Regolament 
dwar Dispożizzjonijiet Komuni, il-
Kummissjoni tista' tirrimborża lill-Istati 
Membri li jużaw alternattivi ssimplifikati 
tal-ispejjeż, inkluż l-użu ta' somom f'daqqa.

(8) It-tipi ta' finanzjament u l-metodi ta' 
implimentazzjoni permezz tar-Regolament 
jenħtieġ jintgħażlu abbażi tal-abbiltà 
tagħhom li jilħqu l-għanijiet speċifiċi tal-
azzjonijiet u li jagħtu r-riżultati, filwaqt li 
b'mod partikolari jitqiesu l-ispejjeż tal-
kontrolli, il-piż amministrattiv u r-riskju 
mistenni ta' nuqqas ta' konformità. Għall-
għotjiet, dan jenħtieġ iqis l-użu ta' somom 
f'daqqa, rati fissi u spejjeż unitarji, kif ukoll 
finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż kif 
previst fl-Artikolu 125(1) tar-Regolament 
Finanzjarju. Biex jiġu implimentati miżuri 
marbuta mal-inklużjoni soċjoekonomika 
taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, u skont l-
Artikolu 88 tar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni, il-Kummissjoni 
tista' tirrimborża lill-Istati Membri li jużaw 
alternattivi ssimplifikati tal-ispejjeż, inkluż 
l-użu ta' somom f'daqqa.

Or. en

Emenda 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jiġi razzjonalizzat u 
ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u 
jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal 
sinerġiji permezz ta' approċċi ta' 
finanzjament integrati, l-azzjonijiet 
appoġġati mill-Fond għal Għajnuna 
Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
("FEAD"), mill-Programm għall-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Programm għall-azzjoni tal-UE fil-
qasam tas-saħħa jenħtieġ jiġu integrati fl-
FSE+. Għalhekk jenħtieġ li l-FSE+ ikun 
jinkludi tliet fergħat. il-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+, il-fergħa tal-Impjiegi 
u l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-
Saħħa. Dan jenħtieġ jikkontribwixxi għal 
tnaqqis fil-piż finanzjarju marbut mal-
ġestjoni ta' fondi differenti, b'mod 
partikolari għall-Istati Membri, filwaqt li 
jżomm regoli aktar sempliċi għal 
operazzjonijiet aktar sempliċi bħad-
distribuzzjoni tal-ikel u/jew l-assistenza 
materjali bażika.

(9) Biex jiġi razzjonalizzat u 
ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u 
jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal 
sinerġiji permezz ta' approċċi ta' 
finanzjament integrati, l-azzjonijiet 
appoġġati mill-Fond għal Għajnuna 
Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
("FEAD"), mill-Programm għall-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Programm għall-azzjoni tal-UE fil-
qasam tas-saħħa jenħtieġ jiġu integrati fl-
FSE+. Għalhekk jenħtieġ li l-FSE+ ikun 
jinkludi tliet fergħat: il-fergħa tal-Koeżjoni 
Soċjali u tad-Drittijiet Soċjali b'ġestjoni 
kondiviża, il-fergħa tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa 
taħt ġestjoni diretta u indiretta. Dan 
jenħtieġ jikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
piż finanzjarju marbut mal-ġestjoni ta' 
fondi differenti, b'mod partikolari għall-
Istati Membri, filwaqt li jżomm regoli aktar 
sempliċi għal operazzjonijiet aktar sempliċi 
bħad-distribuzzjoni tal-ikel u/jew l-
assistenza materjali bażika.

Or. en

Emenda 64
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Biex jiġi razzjonalizzat u 
ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u 
jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal 
sinerġiji permezz ta' approċċi ta' 
finanzjament integrati, l-azzjonijiet 

(9) Biex jiġi razzjonalizzat u 
ssimplifikat ix-xenarju ta' finanzjament u 
jinħolqu opportunitajiet addizzjonali għal 
sinerġiji permezz ta' approċċi ta' 
finanzjament integrati, l-azzjonijiet 
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appoġġati mill-Fond għal Għajnuna 
Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
("FEAD"), mill-Programm għall-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Programm għall-azzjoni tal-UE fil-
qasam tas-saħħa jenħtieġ jiġu integrati fl-
FSE+. Għalhekk jenħtieġ li l-FSE+ ikun 
jinkludi tliet fergħat. il-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+, il-fergħa tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa. 
Dan jenħtieġ jikkontribwixxi għal tnaqqis 
fil-piż finanzjarju marbut mal-ġestjoni ta' 
fondi differenti, b'mod partikolari għall-
Istati Membri, filwaqt li jżomm regoli aktar 
sempliċi għal operazzjonijiet aktar sempliċi 
bħad-distribuzzjoni tal-ikel u/jew l-
assistenza materjali bażika.

appoġġati mill-Fond għal Għajnuna 
Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 
("FEAD"), mill-Programm għall-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
u mill-Programm għall-azzjoni tal-UE fil-
qasam tas-saħħa jenħtieġ jiġu integrati fl-
FSE+. Għalhekk jenħtieġ li l-FSE+ ikun 
jinkludi tliet fergħat: il-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+, il-fergħa tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u l-fergħa tas-Saħħa. 
Dan jenħtieġ jikkontribwixxi għal tnaqqis 
fil-piż finanzjarju marbut mal-ġestjoni ta' 
fondi differenti, b'mod partikolari għall-
Istati Membri u l-benefiċjarji, filwaqt li 
jżomm regoli aktar sempliċi għal 
operazzjonijiet aktar sempliċi bħad-
distribuzzjoni tal-ikel u/jew l-assistenza 
materjali bażika.

Or. en

Emenda 65
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss 
aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex 
jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma 
jkunux implimentati biss b'ġestjoni 
kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi 
u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa 
għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-
Unjoni.

(10) L-Unjoni jenħtieġ li 
tikkontribwixxi għall-politiki dwar l-
impjiegi tal-Istati Membri billi tħeġġeġ il-
kooperazzjoni u billi tikkomplementa l-
azzjoni tagħhom. Fid-dawl ta' dan il-kamp 
ta' applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss 
aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex 
jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u s-saħħa, u biex jonqos il-faqar 
ikunu implimentati biss b'ġestjoni 
kondiviża.

Or. en
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Emenda 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss 
aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex 
jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma 
jkunux implimentati biss b'ġestjoni 
kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-
azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol inklużivi u ġusti u 
jkun promoss aċċess għal impjiegi ta' 
kwalità, biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex 
jinqered il-faqar, se jkomplu jiġu
implimentati prinċipalment b'ġestjoni 
kondiviża, u fejn xieraq, jiġu 
kkomplementati b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-
azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 67
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss 
aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex 
jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma 
jkunux implimentati biss b'ġestjoni 
kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u 

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol inklużivi u 
b'ugwaljanza bejn il-ġeneri u jkun 
promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, 
biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u l-kura, u jiġu 
promossi l-inklużjoni soċjali u s-saħħa, u 
biex jinqered il-faqar, ma jkunux 
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indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-
azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

implimentati biss b'ġestjoni kondiviża, iżda 
anki b'ġestjoni diretta u indiretta permezz 
tal-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għall-azzjonijiet 
meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss 
aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex 
jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma 
jkunux implimentati biss b'ġestjoni 
kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-
azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol inklużivi u miftuħa u 
jkun promoss aċċess għal impjiegi ta' 
kwalità, biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ u jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex jonqos 
il-faqar, ma jkunux implimentati biss 
b'ġestjoni kondiviża, iżda anki b'ġestjoni 
diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-
Saħħa għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 69
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 

(10) Fid-dawl ta' dan il-kamp ta' 
applikazzjoni usa' tal-FSE+, jixraq jiġi 
previst li l-għanijiet biex titjieb l-effikaċja 
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tas-swieq tax-xogħol u jkun promoss 
aċċess għal impjiegi ta' kwalità, biex 
jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ u jiġu promossi l-inklużjoni 
soċjali u s-saħħa, u biex jonqos l-faqar, ma 
jkunux implimentati biss b'ġestjoni 
kondiviża, iżda anki b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa għall-
azzjonijiet meħtieġa fil-livell tal-Unjoni.

tas-swieq tax-xogħol inklużivi u jkun 
promoss aċċess għal impjiegi ta' kwalità, 
biex jitjiebu l-aċċess u l-kwalità tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali u s-saħħa, u biex jonqos 
il-faqar, ma jkunux implimentati biss 
b'ġestjoni kondiviża, iżda anki b'ġestjoni 
diretta u indiretta permezz tal-fergħat tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-
Saħħa għall-azzjonijiet meħtieġa fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
pakkett finanzjarju għall-FSE+. Jenħtieġ li 
partijiet minn dan il-pakkett finanzjarju 
jintużaw għal azzjonijiet li jridu jiġu 
implimentati b'ġestjoni diretta u indiretta 
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa.

(12) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
pakkett finanzjarju għall-FSE+ billi 
jispeċifika l-allokazzjonijiet għal
azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati 
f'ġestjoni kondiviża taħt il-fergħa tal-
Koeżjoni Soċjali u tad-Drittijiet Soċjali u 
l-allokazzjonijiet għal azzjonijiet li jridu 
jiġu implimentati b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa.

Or. en

Emenda 71
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 12



PE626.995v02-00 40/153 AM\1164117MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
pakkett finanzjarju għall-FSE+. Jenħtieġ li 
partijiet minn dan il-pakkett finanzjarju 
jintużaw għal azzjonijiet li jridu jiġu 
implimentati b'ġestjoni diretta u indiretta 
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa.

(12) Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
pakkett finanzjarju għall-FSE+. Sabiex il-
flus jiġu ttrasferiti minn skop għall-ieħor 
huwa meħtieġ kunsens parlamentari. 
Jenħtieġ li partijiet minn dan il-pakkett 
finanzjarju jintużaw għal azzjonijiet li jridu 
jiġu implimentati b'ġestjoni diretta u 
indiretta permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa.

Or. en

Emenda 72
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi ta' kwalità għolja
b'interventi attivi li jippermettu r-
(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b'diżabilità u l-persuni b'mard kroniku, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni 
ekonomikament inattivi, kif ukoll dawk li 
jiffaċċjaw diversi forom ta' 
diskriminazzjoni permezz ta' promozzjoni 
tal-impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni u 
l-flessibbiltà lejn diversi gruppi fil-mira
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida individwali mmirati u intensifikati 
waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni 
għax-xogħol u biex tiġi appoġġata l-
mobbiltà tal-ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jindirizza l-impjieg 
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għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

prekarju sabiex jiġi żgurat li t-tipi kollha 
ta' kuntratti tax-xogħol joffru 
kundizzjonijiet ta' xogħol deċenti 
b'kopertura tas-sigurtà soċjali xierqa 
f'konformità mal-Artikolu 9 tat-TFUE, il-
Karta Ewropea tad-Drittijiet 
Fundamentali, il-Karta Soċjali Ewropea u 
l-Aġenda tax-Xogħol Deċenti tal-ILO. L-
FSE+ jenħtieġ li jippromwovi s-sehem 
tan-nisa u l-impjieg sostenibbli li 
jiggarantixxi opportunitajiet indaqs 
b'attenzjoni speċjali għall-ommijiet 
waħedhom fis-suq tax-xogħol permezz ta' 
miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, 
ir-rispett tal-prinċipju ta' paga ugwali 
għal xogħol ta' valur ugwali, bilanċ aħjar 
bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess għall-
indukrar tat-tfal u servizzi oħra ta' kura 
affordabbli jew appoġġ biex titrawwem l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi 
ambjent lavorattiv san u adattat sew biex 
iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati ma' 
forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-
ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ. 
L-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa wkoll miżuri 
li għandhom l-għan li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ bejn l-
edukazzjoni u l-impjieg.

Or. en

Emenda 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu l-integrazzjoni u r-
riintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni 
qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, il-
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impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, kif 
ukoll permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi 
indipendenti u l-ekonomija soċjali u 
bbażata fuq is-solidarjetà. Il-FSE+ 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jtejjeb il-politiki 
dwar l-impjiegi u l-funzjonament tas-
swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-
modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-
suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu pariri u gwida 
mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-
impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema, u 
biex jipprovdu s-servizz tagħhom b'mod 
mhux diskriminatorju. Il-FSE+ jenħtieġ 
jippromwovi s-sehem tan-nisa fis-suq tax-
xogħol permezz ta' miżuri bil-għan li 
jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-
xogħol u l-ħajja u l-aċċess faċli għall-
indukrar tat-tfal, għall-kura tal-anzjani u 
għal servizzi oħra ta' kura ta' kwalità 
affordabbli jew bla ħlas jew appoġġ ta' 
kwalità tajba. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li 
jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv 
sikur, san u adattat sew biex iwieġeb għar-
riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
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soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-
ħaddiema. Il-FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-
sehem tan-nisa fis-suq tax-xogħol permezz 
ta' miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-
oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja 
u l-aċċess għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi 
ambjent lavorattiv san u adattat sew biex 
iwieġeb għar-riskji tas-saħħa relatati ma' 
forom tax-xogħol li qed jinbidlu u l-
ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
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nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE jenħtieġ li
jippromwovi l-inklużjoni skolastika, 
professjonali u soċjali sħiħa tal-persuni 
b'diżabilità permezz ta' miżuri mfassla 
biex jiżguraw l-indipendenza u appoġġ 
konkret u effettiv matul il-fażijiet kollha 
tal-ħajja. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li jkollu 
l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv san u 
adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-
saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li qed 
jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li 
qed tixjieħ.

Or. it

Emenda 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul, il-persuni li jieħdu 
ħsieb il-familja u l-persuni inattivi, l-
impjieg appoġġat u akkomodazzjoni 
raġonevoli għall-persuni b'diżabilità kif 
ukoll permezz ta' promozzjoni tal-impjiegi 
indipendenti, l-intraprenditorija u l-
ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-
swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-
modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-
suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu pariri u gwida 
mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-
impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
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ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal u servizzi oħra ta' 
kura jew appoġġ. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li 
jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv 
san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji 
tas-saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li 
qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-
xogħol li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 77
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul, l-anzjani qiegħda, 
il-persuni b'diżabilità u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
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tax-xogħol li qed tixjieħ. tax-xogħol li qed tixjieħ.

Or. fr

Emenda 78
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

(13) Jenħtieġ li l-FSE+, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri, ikollu l-għan 
li jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi 
li jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq 
tax-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni f'suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul, il-persuni inattivi u 
l-migranti, kif ukoll permezz ta' 
promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-
ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-
swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-
modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-
suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu pariri u gwida 
mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-
impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
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persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jtejjeb il-funzjonament tas-swieq tax-
xogħol billi jappoġġa l-modernizzazzjoni 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi ħalli jitjiebu 
l-kapaċitajiet tagħhom li jipprovdu pariri u 
gwida mmirati u intensifikati waqt it-tiftix 
tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi ambjent 
lavorattiv san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

persuni qiegħda fit-tul, il-persuni inattivi, 
kif ukoll permezz ta' promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti, l-intraprenditorija u 
l-ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-
swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-
modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-
suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu pariri u gwida 
mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-
impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol u 
biex titjieb il-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri 
bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-aċċess 
għall-indukrar tat-tfal u servizzi oħra ta' 
kura jew appoġġ. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li 
jkollu l-għan li jipprovdi ambjent lavorattiv 
san u adattat sew biex iwieġeb għar-riskji 
tas-saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li 
qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-
xogħol li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 81
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Sabiex jappoġġa u jiġi sfruttat il-
potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi fl-
ekonomija soċjali, l-FSE+ se jgħin biex 
itejjeb l-integrazzjoni tal-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali fi pjanijiet nazzjonali 
għall-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali, kif 
ukoll il-programmi ta' riforma nazzjonali 
tiegħu. L-intrapriżi tal-ekonomija soċjali 
se jinftiehmu kif stabbilit mil-liġijiet tal-
ekonomija soċjali tal-Istati Membri 
differenti kif ukoll mill-Konklużjonijiet 
tal-Kunsill 15071/15 dwar il-promozzjoni 
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tal-ekonomija soċjali bħala mutur ewlieni 
ta' żvilupp ekonomiku u soċjali fl-
Ewropa.

Or. es

Emenda 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Istati Membri jenħtieġ li 
jimpenjaw ruħhom għall-ibbaġitjar skont 
il-ġeneru b'valuri ta' mira fissi 
(kondiviżjoni tal-fondi fil-livell tal-
programm għan-nisa) fi ħdan il-qafas tal-
ġestjoni tal-baġit u l-evalwazzjoni tal-
programmi operazzjonali tagħhom. L-
ibbaġitjar skont il-ġeneru huwa strument 
importanti ta' politika ta' opportunitajiet 
indaqs sabiex id-disparitajiet bejn is-sessi 
f'parteċipazzjoni ugwali jsiru trasparenti 
fl-FSE+, u b'hekk tissaħħaħ l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fl-FSE+.

Or. en

Emenda 83
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi 
ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-
aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull 

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà u n-
natura mhux diskriminatorja tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi 
ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-
aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali, inklużi l-
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individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-
iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ 
jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni 
għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-
ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi 
għall-kompetittività u l-innovazzjoni 
ekonomika u soċjetali billi jappoġġa 
inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-
oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju 
permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol 
u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

protezzjoni tad-data u l-governanza tal-
informazzjoni u l-ħiliet trasversali li kull 
individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-
iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ 
jenħtieġ jgħin fil-progressjoni u l-
flessibbiltà tal-edukazzjoni u t-taħriġ u fit-
tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja, u jikkontribwixxi 
għall-koeżjoni soċjali, it-tnaqqis tas-
segregazzjoni orizzontali u vertikali u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati ta' kwalità 
għolja, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni 
tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, 
materjali aġġornati tat-taħriġ, taħriġ tal-
edukaturi, appoġġ għal taħriġ formali u 
mhux formali, validazzjoni tal-eżiti tat-
tagħlim, u rikonoxximent tal-kwalifiki u 
tagħlim preċedenti.

Or. en

Emenda 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi 
appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u 
r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi 
ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-
aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull 
individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-
iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ 
jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni 
għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-
ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi 

(14) Bħala l-istrument Ewropew 
ewlieni ddedikat għall-impjieg u l-ħiliet, l-
FSE+ jenħtieġ li jkun jista' 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali, madwar l-
Ewropa kollha. Biex isir dan, huwa 
jenħtieġ li jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-
kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' 
kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-
ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-
sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-



AM\1164117MT.docx 51/153 PE626.995v02-00

MT

għall-kompetittività u l-innovazzjoni 
ekonomika u soċjetali billi jappoġġa 
inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-
oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju 
permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol 
u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-
ċittadinanza attiva. L-FSE+ għandu jgħin 
fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u 
jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul 
il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet 
b'koperazzjoni mal-industrija, materjali 
aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u 
monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Or. fr

Emenda 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, in-natura mhux 
diskriminatorja, l-aċċessibbiltà, l-
inklużività, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' 
kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-
ħiliet lingwistiċi u mal-ħiliet diġitali, 
inklużi l-protezzjoni tad-data u l-
governanza tal-informazzjoni, li kull 
individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-
iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. Fil-każ ta' 
persuni qiegħda fit-tul u ta' persuni bi 
sfond soċjali żvantaġġat, jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni speċjali sabiex dawn 
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Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

jingħataw is-setgħa u jsaħħu l-fiduċja li 
għandhom fihom infushom u l-kapaċità 
tagħhom li jaċċessaw u jitolbu d-drittijiet 
tagħhom. L-FSE+ jenħtieġ jgħin fil-
progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà ta' 
kulħadd, u jikkontribwixxi għall-
inklużività, għall-kompetittività u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' investimenti fl-
edukazzjoni vokazzjonali, inklużi
edukazzjoni doppja, tagħlim imsejjes fuq 
ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul il-
ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet 
b'koperazzjoni mas-sħab soċjali, materjali 
aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u 
monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Or. en

Emenda 86
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-

(14) L-FSE+, bħala l-istrument ewlieni 
tal-UE għall-investiment fil-kapital uman 
u fil-ħiliet, għandu rwol ewlieni fil-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali. Jenħtieġ li l-
FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-
kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' 
kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-
ħiliet diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-
sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-
impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-
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kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ jgħin 
fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u 
jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul 
il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet 
b'koperazzjoni mal-industrija, materjali 
aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u 
monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Or. en

Emenda 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 

(14) Bħala l-istrument ewlieni tal-UE 
għall-investiment fil-kapital uman u fil-
ħiliet, l-FSE+ għandu rwol ewlieni fil-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u 
territorjali. Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi 
appoġġ biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u 
r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi 
ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-
aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull 
individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-
iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ 
jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni 
għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-
ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi 
għall-kompetittività u l-innovazzjoni 
ekonomika u soċjetali billi jappoġġa 
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antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-
oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju 
permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol 
u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

Or. en

Emenda 88
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba jew iż-żamma ta' kompetenzi 
ewlenin, l-aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali u 
dawk ikkawżati minn tranżizzjoni ġusta 
lejn ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fi tranżizzjoni ġusta għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija u mat-trade unions, materjali 
aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u 
monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
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gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Or. en

Emenda 89
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, b'mod partikolari b'enfasi 
fuq il-kunċett ta' suċċess relatat mat-
taħriġ doppju, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

Or. de
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Emenda 90
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, il-karattru mhux 
diskriminatorju, l-aċċessibbiltà, l-effikaċja 
u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi 
ffaċilitata l-kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-
aktar b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull 
individwu jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-
iżvilupp personali, l-impjieg, l-inklużjoni 
soċjali u ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ 
jenħtieġ jgħin fil-progressjoni tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni 
għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-
ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi 
għall-kompetittività u l-innovazzjoni 
ekonomika u soċjetali billi jappoġġa 
inizjattivi skalabbli u sostenibbli f'dawn l-
oqsma. Dan jista' jinkiseb pereżempju 
permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol 
u apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

Or. es

Emenda 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
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rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-
impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol u r-
riintegrazzjoni fix-xogħol, jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u 
jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul 
il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet 
b'koperazzjoni mal-industrija, materjali 
aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u 
monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Or. en

Emenda 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet diġitali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ 
jgħin fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u fit-tranżizzjoni għax-xogħol, 
jappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-
kisba ta' kompetenzi ewlenin, l-aktar 
b'rabta mal-ħiliet intraprenditorjali u
diġitali li kull individwu jeħtieġ għas-
sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-
impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-
ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ jgħin
fil-progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-
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impjegabbiltà, u jikkontribwixxi għall-
kompetittività u l-innovazzjoni ekonomika 
u soċjetali billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, iggwidar tul il-ħajja, 
antiċipazzjoni tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-
industrija, materjali aġġornati tat-taħriġ, 
previżjonijiet u monitoraġġ dwar is-
sitwazzjoni tal-gradwati, taħriġ tal-
edukaturi, validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 
u rikonoxximent tal-kwalifiki.

tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u 
jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati, iggwidar tul 
il-ħajja, antiċipazzjoni tal-ħiliet 
b'koperazzjoni mal-industrija, materjali 
aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet u 
monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Or. en

Emenda 93
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-FSE+ jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ biex tinqered il-prekarjetà 
enerġetika u jiġi promoss l-aċċess għal 
akkomodazzjoni adegwata u effiċjenti fl-
enerġija, inkluża l-akkomodazzjoni 
soċjali, f'konformità mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni "Il-Pjattaforma 
Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali: Qafas Ewropew għall-koeżjoni 
soċjali u territorjali" u r-Regolament 
(XX/XX) tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Governanza tal-Enerġija 
tal-Unjoni u d-Direttiva (XX/XX) tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-
effiċjenza fl-enerġija;

Or. en



AM\1164117MT.docx 59/153 PE626.995v02-00

MT

Emenda 94
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fil-ġejjieni jenħtieġ li l-fondi mill-
FSE+ ikunu marbuta mal-Istati Membri 
bil-prova simultanja tal-ħidma effiċjenti 
fir-rigward ta' proġetti relatati mal-
introduzzjoni jew it-tisħiħ tat-tagħlim 
doppju taħt il-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Or. de

Emenda 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess 
indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari 
għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni 
u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux 
segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija 
sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn 
is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun 
evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-
litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet 
mat-tagħlim mhux formali u informali, u 
tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal 
kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu 
appoppati s-sinerġiji mal-programm 
Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-
mobilità tat-tagħlim.

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess 
indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari 
għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni 
u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux 
segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija, 
b'attenzjoni speċjali għat-tfal bi sfond 
soċjali żvantaġġat, bħat-tfal f'kura 
istituzzjonali u t-tfal bla dar, sal-
edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u r-riintegrazzjoni fis-sistema 
edukattiva u l-edukazzjoni u t-tagħlim 
għall-adulti, biex jiġi evitat li l-faqar jiġi 
trażmess minn ġenerazzjoni għall-oħra,
titrawwem il-permeabbiltà bejn is-setturi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun evitat it-
tluq bikri mill-iskola u l-esklużjoni soċjali, 
jitjieb il-litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu 
r-rabtiet mat-tagħlim mhux formali u 
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informali, u tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-
tagħlim għal kulħadd. F'dan il-kuntest 
jenħtieġ li jiġu stabbiliti s-sinerġiji mal-
programm Erasmus sabiex l-istudenti
żvantaġġati jkunu jistgħu jintlaħqu u 
jitħejjew b'mod xieraq u attiv għal 
esperjenzi ta' mobbiltà f'pajjiżi barranin u 
tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom fil-
mobilità tat-tagħlim transfruntiera.

Or. en

Emenda 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess 
indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari 
għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni 
u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux 
segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija 
sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn 
is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun 
evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-
litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet 
mat-tagħlim mhux formali u informali, u 
tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal 
kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu 
appoppati s-sinerġiji mal-programm 
Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-
mobilità tat-tagħlim.

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess 
indaqs għal kulħadd għal edukazzjoni u 
taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux 
segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija 
sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn 
is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun 
evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-
litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet 
mat-tagħlim mhux formali u informali, u 
tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal 
kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu 
appoppati s-sinerġiji mal-programm 
Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-
mobilità tat-tagħlim.

Or. it

Emenda 97
Terry Reintke
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess 
indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari 
għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni 
u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux 
segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija 
sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn 
is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ikun 
evitat it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-
litteriżmu dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet 
mat-tagħlim mhux formali u informali, u 
tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal 
kulħadd. F'dan il-kuntest jenħtieġ jiġu 
appoppati s-sinerġiji mal-programm 
Erasmus, l-aktar biex jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati fil-
mobilità tat-tagħlim.

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ jintuża biex jippromwovi l-aċċess 
indaqs għal kulħadd, b'mod partikolari 
għall-gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni 
u taħriġ ta' kwalità għolja, inklużivi u 
mhux segregati, mill-edukazzjoni u l-kura 
bikrija sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, b'attenzjoni speċjali għat-tfal u ż-
żgħażagħ bi sfond żvantaġġat, bħal tfal 
f'kura istituzzjonali u tfal bla dar jew il-
privazzjoni ta' abitazzjoni, biex titrawwem 
il-permeabbiltà bejn is-setturi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, ikun evitat it-tluq 
bikri mill-iskola, jitjieb il-litteriżmu dwar 
is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet mat-tagħlim 
mhux formali u informali, u tiġi ffaċilitata 
l-mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd. F'dan 
il-kuntest jenħtieġ jiġu appoġġati s-
sinerġiji mal-programm Erasmus, biex 
itejbu l-prattiki innovattivi u l-aktar biex 
jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' studenti 
żvantaġġati u ta' żgħażagħ
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli fil-mobilità 
tat-tagħlim. Il-koerenza politika u l-
komplementarjetà bejn il-programm 
Erasmus u l-FSE+ jenħtieġ li jiżguraw 
appoġġ deċenti għat-tfassil u l-
implimentazzjoni ta' miżuri bħall-
mobbiltà tat-tagħlim għal studenti 
żvantaġġati, b'mod partikolari l-istudenti 
adulti u l-persuni b'diżabilità jew b'mard 
kroniku.

Or. en

Emenda 98
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jenħtieġ li jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija prinċipju 
vinkolanti fil-fażijiet kollha ta' 
programmazzjoni, mit-tfassil tal-
prijoritajiet tal-programmi operazzjonali 
għall-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, u li l-azzjonijiet ewlenin 
għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ġeneri jirċievu appoġġ.

Or. en

Emenda 99
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ li jintuża biex jippromwovi aċċess 
wiesa' għall-kultura, il-parteċipazzjoni 
għall-ħajja kulturali u l-iżvilupp tal-
espressjoni artistika u kreattiva, b'mod 
partikolari bit-tħejjija ta' sinerġiji mal-
programm Ewropa Kreattiva.

Or. it

Emenda 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. L-FSE+ se jkun jista' jappoġġa
azzjonijiet innovattivi li, permezz tal-isport 
u l-attività fiżika għandhom l-għan li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali, b'mod 
partikolari ta' gruppi żvantaġġati kif ukoll 
is-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Or. es

Emenda 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. L-FSE+ se jkun jista' jappoġġa
azzjonijiet innovattivi li, permezz tal-isport 
u l-attività fiżika għandhom l-għan li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali, b'mod 
partikolari ta' gruppi żvantaġġati kif ukoll 
is-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard.

Or. es

Emenda 102
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Is-sinerġiji mal-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil jenħtieġ li jiżguraw li 
l-FSE+ jkun jista' jissimplifika u jtejjeb l-
aċċess ugwali għal edukazzjoni u taħriġ 
ta' kwalità għolja, inklużivi u mhux 
segregati, kif ukoll l-inklużjoni soċjali, l-
integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u l-aċċess 
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għall-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi b'attenzjoni speċjali għall-
ħtiġijiet tan-nisa u tat-tfal.

Or. en

Emenda 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, filwaqt li 
jqis l-isfidi ta' gruppi soċjali żvantaġġati 
differenti, l-aktar tal-ħiliet diġitali u 
teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-
persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-
diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-
innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, 
bħal dawk ikkawżati mit-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 
ta' karbonju, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-persuni 
b'diżabilità u/jew l-adulti b'livell baxx ta' 
ħiliet u b'livell baxx ta' kwalifiki, 
b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa u f'koordinazzjoni u 
komplementarjetà mal-Programm 
Ewropa Diġitali.

Or. en

Emenda 104
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd permezz tal-
fornituri tal-edukazzjoni formali u mhux 
formali, inkluż bl-iżvilupp tal-ħiliet diġitali 
u teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-
persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-
diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-
innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, 
jiġu ffaċilitati t-tranżizzjoni bejn l-
edukazzjoni u l-impjieg, it-tranżizzjonijiet
u l-mobbiltà tal-karrieri, u jiġu appoġġati 
b'mod partikolari l-persuni b'diżabilità jew 
b'mard kroniku u/jew l-adulti b'livell baxx 
ta' ħiliet u b'livell baxx ta' kwalifiki, 
b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 105
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni u l-komunitajiet 
lokali jiksbu l-ħiliet adattati għad-
diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-
innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika 
l-aktar dawk ikkawżati mit-tranżizzjoni 
lejn ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.
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Or. en

Emenda 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-persuni 
b'diżabilità u/jew l-adulti b'livell baxx ta' 
ħiliet u b'livell baxx ta' kwalifiki, 
b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 107
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-persuni 



AM\1164117MT.docx 67/153 PE626.995v02-00

MT

b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.

b'diżabilità u/jew l-adulti b'livell baxx ta' 
ħiliet u b'livell baxx ta' kwalifiki, 
b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa.

(16) L-FSE+ jenħtieġ jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet intraprenditorjali u diġitali u 
teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-
persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-
diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-
innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, 
jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet u l-
mobbiltà tal-karrieri, u jiġu appoġġati 
b'mod partikolari l-adulti b'livell baxx ta' 
ħiliet u/jew b'livell baxx ta' kwalifiki, 
b'konformità mal-Aġenda għall-Ħiliet tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-sinerġiji mal-programm Orizzont 
Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun 
jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli 
innovattivi appoġġati mill-Orizzont 

(17) Is-sinerġiji mal-programm Orizzont 
Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun 
jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli 
innovattivi appoġġati mill-Orizzont 
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Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-
futur.

Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa għall-iżvilupp 
personali u professjonali tagħhom u 
għall-impjiegi tal-futur. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tiżgura sinerġiji bejn il-Fergħa 
tas-Saħħa u l-programm Orizzont Ewropa 
sabiex tingħata spinta lir-riżultati 
miksuba fil-qasam tal-protezzjoni tas-
saħħa u l-evitar tal-mard.

Or. en

Emenda 110
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-sinerġiji mal-programm Orizzont 
Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun 
jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli 
innovattivi appoġġati mill-Orizzont 
Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-
futur.

(17) Is-sinerġiji mal-programm Orizzont 
Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun 
jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli 
innovattivi appoġġati mill-Orizzont 
Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-
futur u jindirizza l-isfidi attwali u futuri 
tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri fil-livelli kollha 
tal-gvern inkluż fil-livell reġjonali u lokali 
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minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

biex jinqered il-faqar, inkluża l-prekarjetà 
enerġetika kif previst fir-regoli l-ġodda 
miftiehma dwar il-Governanza tal-Unjoni 
tal-Enerġija, ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' 
żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi soċjali u tas-
saħħa. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa 
ta' politiki proattivi u reattivi mmirati 
għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-
età tagħhom, fosthom it-tfal, f'konformità 
mal-Prinċipju 11 tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, il-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma, il-persuni 
b'diżabilità, il-persuni bla dar, iċ-ċittadini 
ta' pajjiżi terzi u l-ħaddiema foqra. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-
inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-
suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-
integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom 
inkluż permezz ta' appoġġ immirat għall-
ekonomija soċjali u bbażata fuq is-
solidarjetà. Jenħtieġ li jiġu mħeġġa 
proġetti li jippromwovu l-inklużjoni attiva, 
l-approċċi integrati bbażati fuq it-tliet 
pilastri ta' aċċess għas-servizzi, l-appoġġ 
għall-introjtu u s-swieq tax-xogħol 
inklużivi. Is-sinerġiji bejn il-miżuri 
ffinanzjati mill-FSE+ u l-istrateġiji 
nazzjonali dwar l-appoġġ għall-introjtu, 
fil-forma ta' miżuri ta' appoġġ ta' introjtu 
minimu u/jew introjtu strutturali li 
jikkombinaw l-appoġġ għall-introjtu mal-
miżuri ta' attivazzjoni u b'rinfurzar tas-
servizzi jew tal-benefiċċji soċjali, jenħtieġ 
li jiġu promossi biex jiġi amplifikat l-
impatt fuq il-benefiċjarji finali. Jenħtieġ li 
l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess 
fil-ħin u indaqs għal servizzi bla ħlas jew
affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja 
bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod 
partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u 
bbażata fuq il-komunità u s-servizzi li 
jiggwidaw aċċess għal akkomodazzjoni 
soċjali adegwata jew affordabbli. Jenħtieġ 
li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
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protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

Or. en

Emenda 112
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-
kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-
kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri fil-livelli kollha 
tal-gvern inkluż fil-livell reġjonali u lokali
biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-
ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal 
oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali 
billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa u l-
privazzjoni ta' abitazzjoni, inkluż in-
nuqqas ta' akkomodazzjoni, filwaqt li 
titpoġġa enfasi speċjali fuq il-ġlieda 
kontra l-femminilizzazzjoni tal-faqar. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, il-
persuni b'diżabilità, il-mard u/jew il-
kundizzjonijiet kroniċi, il-ħaddiema foqra, 
il-persuni mingħajr dar, iċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, inklużi r-rifuġjati, il-persuni 
li jfittxu ażil, il-migranti mhux 
iddokumentati u l-persuni apolidi, u 
kwalunkwe persuna oħra li tiffaċċja 
diversi sfidi soċjali u diversi forom ta' 
diskriminazzjoni. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-inklużjoni soċjoekonomika u l-
parteċipazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex 
jitjiebu d-drittijiet soċjali permezz ta' 
aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi 
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affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja 
bħall-konsulenza, il-kura tas-saħħa, il-
kura tat-tfal u l-edukazzjoni bikrija tat-
tfal u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-
servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq 
il-komunità, u l-aċċess għal 
akkomodazzjoni effiċjenti fl-enerġija 
affordabbli u deċenti, inkluża l-
akkomodazzjoni soċjali. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali u tas-
servizzi soċjali b'mod partikolari biex tiġi 
promossa l-aċċessibbiltà u l-kopertura
tagħhom.

Or. en

Emenda 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri fil-livelli kollha
biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru ċ-
ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni għal 
oħra, u jippromwovu l-inklużjoni soċjali 
billi jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa u n-
nuqqas ta' akkomodazzjoni. Dan ifisser li 
tiġi mobilizzata firxa ta' politiki mmirati 
għall-aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-
età tagħhom, fosthom it-tfal, il-persuni 
b'diżabilità, il-komunitajiet marġinalizzati 
bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li 
l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-
persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli 
tkun żgurata l-integrazzjoni 
soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li jiġu 
mħeġġa proġetti li jippromwovu l-
inklużjoni attiva u l-integrazzjoni bbażata 
fuq it-tliet pilastri ta' aċċess għas-servizzi, 
l-appoġġ għall-introjtu u s-swieq tax-
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Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

xogħol inklużivi. Is-sinerġiji bejn il-miżuri 
ffinanzjati mill-FSE+ u l-appoġġ għall-
introjtu, fil-forma ta' introjtu minimu u 
benefiċċji soċjali, li huma ta' kompetenza 
nazzjonali u għalhekk mhumiex nefqa 
eliġibbli taħt l-FSE+, jenħtieġ li jitrawmu 
biex jamplifikaw l-impatt tagħhom fuq il-
benefiċjarji finali. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u 
indaqs għal servizzi affordabbli, sostenibbli 
u ta' kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u 
l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi 
tal-kura tal-familja u bbażata fuq il-
komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom.

Or. en

Emenda 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra inkluż 
permezz ta' skemi ta' introjtu minimu 
f'konformità mal-prinċipju 14 tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, il-
ħaddiema foqra, il-persuni mingħajr dar u 
kwalunkwe persuna oħra li tiffaċċja 
diversi sfidi soċjali. Jenħtieġ li l-FSE+ 
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servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà u l-kopertura
tagħhom, inkluż għall-persuni 
f'sitwazzjonijiet atipiċi.

Or. en

Emenda 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, il-
ħaddiema foqra, il-persuni mingħajr dar, 
il-persuni b'diżabilità, iċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, il-persuni li jfittxu ażil u r-
rifuġjati, u kwalunkwe persuna oħra li 
tiffaċċja diversi sfidi soċjali. Jenħtieġ li l-
FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-
persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli 
tkun żgurata l-integrazzjoni 
soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-
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tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-
ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, 
sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura 
tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari 
s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq 
il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà, l-inklużività u l-kopertura 
komprensiva tagħhom.

Or. en

Emenda 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal u l-
ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għat-
tixrid tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali 
b'mod partikolari biex tiġi promossa l-
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tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom. aċċessibbiltà tagħhom.

Or. it

Emenda 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki u 
strateġiji mmirati għall-aktar persuni fil-
bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom 
it-tfal, il-persuni b'diżabilità, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali u s-servizzi pubbliċi tal-
impjiegi u tas-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali b'mod partikolari biex tiġi promossa 
l-aċċessibbiltà u l-effettività tagħhom fl-
indirizzar tar-realtajiet li qed jinbidlu fid-
dinja tax-xogħol.

Or. en
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Emenda 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri fil-livelli kollha 
tal-gvern, inkluż fil-livell lokali u 
reġjonali, biex jindirizzaw il-faqar ħalli 
jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn 
ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-
inklużjoni soċjali billi jiżguraw 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw 
l-inugwaljanzi tas-saħħa u n-nuqqas ta' 
akkomodazzjoni. Dan ifisser li tiġi 
mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-
aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età 
tagħhom, fosthom it-tfal, il-persuni 
b'diżabilità, il-komunitajiet marġinalizzati 
bħar-Roma, u l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li 
l-FSE+ jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-
persuni li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli 
tkun żgurata l-integrazzjoni 
soċjoekonomika tagħhom. Jenħtieġ li l-
FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb l-aċċess fil-
ħin u indaqs għal servizzi affordabbli, 
sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura 
tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari 
s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq 
il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom.

Or. en

Emenda 119
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar, inkluża l-prekarjetà enerġetika kif 
previst fir-regoli l-ġodda miftiehma dwar 
il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija,
ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn 
ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-
inklużjoni soċjali billi jiżguraw 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw 
l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi 
mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-
aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età 
tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema 
foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-
inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-
suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-
integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom.
Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb 
l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi 
affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja 
bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod 
partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u 
bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom.

Or. en

Emenda 120
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri u tal-awtoritajiet 
lokali u reġjonali biex jindirizzaw il-faqar 
ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn 
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jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki 
mmirati għall-aktar persuni fil-bżonn tkun 
xi tkun l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma, u 
l-ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll 
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

ġenerazzjoni għal oħra, u jippromwovu l-
inklużjoni soċjali billi jiżguraw 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw 
l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan ifisser li tiġi 
mobilizzata firxa ta' politiki mmirati għall-
aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età 
tagħhom, fosthom it-tfal, il-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma, u l-ħaddiema 
foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-
inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-
suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-
integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb 
l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi 
affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja
bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod 
partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u 
bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom.

Or. es

Emenda 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Minħabba d-diversità tal-livell ta' 
żvilupp fir-reġjuni u r-realtajiet soċjali 
differenti madwar l-Ewropa, il-grad ta' 
flessibbiltà tal-FSE+ jenħtieġ li jkun 
biżżejjed biex iqis l-ispeċifiċitajiet 
reġjonali u territorjali.

Or. en

Emenda 122
Theodoros Zagorakis
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Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Minħabba d-diversità tal-livell ta' 
żvilupp fir-reġjuni u r-realtajiet soċjali 
differenti madwar l-Ewropa, il-grad ta' 
flessibbiltà tal-FSE+ jenħtieġ li jkun 
biżżejjed biex iqis l-ispeċifiċitajiet 
reġjonali u territorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa aktar flessibbiltà fl-oqsma ta' intervent tal-FSE+.

Emenda 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Minħabba d-diversità fil-livelli ta' 
żvilupp madwar l-Ewropa kollha, l-
intervent tal-FSE+ jenħtieġ li jibqa' 
flessibbli biżżejjed biex iqis l-
ispeċifiċitajiet reġjonali u territorjali.

Or. fr

Emenda 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-
bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. 
Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-
tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu 
applikat regoli aktar sempliċi għall-
appoġġ li jindirizzata l-privazzjoni 
materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jinqered il-faqar billi jappoġġa l-
iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom 
l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u 
materjali u jippromwovu l-integrazzjoni 
soċjali tal-persuni foqra jew fir-riskju tal-
faqar jew l-esklużjoni soċjali u dawk l-
aktar fil-bżonn. L-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw għall-inqas 4 % tar-riżorsi 
nazzjonali tagħhom tal-Koeżjoni Soċjali u 
tad-Drittijiet Soċjali b'ġestjoni kondiviża
biex jeliminaw il-forom tal-faqar estrem 
bl-akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-
nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal 
u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-
natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' 
riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikati l-
aktar regoli sempliċi possibbli għall-
appoġġ li jindirizzata l-privazzjoni 
materjali tal-aktar persuni fil-bżonn.

Or. en

Emenda 125
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. L-Istati 
Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 4 %
tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
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bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. 
Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-
tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu 
applikat regoli aktar sempliċi għall-appoġġ 
li jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-
aktar persuni fil-bżonn.

jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-
akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-
nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal 
u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-
natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta'
riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikati
regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li 
jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-aktar 
persuni fil-bżonn. 

Or. en

Emenda 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-
bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. 
Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-
tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu 
applikat regoli aktar sempliċi għall-appoġġ 
li jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-
aktar persuni fil-bżonn.

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. L-Istati 
Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 4 %
tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-
akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-
nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal 
u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-
natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' 
riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikati
regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li 
jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-aktar 
persuni fil-bżonn.

Or. en
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Emenda 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-
bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. 
Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-
tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu 
applikat regoli aktar sempliċi għall-appoġġ 
li jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-
aktar persuni fil-bżonn.

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. L-Istati 
Membri jenħtieġ jallokaw għall-inqas 4 %
tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jindirizzaw il-forom tal-faqar estrem bl-
akbar impatt tal-esklużjoni soċjali, bħan-
nuqqas ta' akkomodazzjoni, il-faqar tat-tfal 
u l-privazzjoni alimentari. Minħabba n-
natura tal-operazzjonijiet u t-tip ta' 
riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikati
regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li 
jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-aktar 
persuni fil-bżonn.

Or. en

Emenda 128
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
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jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-
bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. 
Minħabba n-natura tal-operazzjonijiet u t-
tip ta' riċevituri finali, jenħtieġ jiġu applikat 
regoli aktar sempliċi għall-appoġġ li 
jindirizzata l-privazzjoni materjali tal-aktar 
persuni fil-bżonn.

jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-
bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal, il-faqar fost l-anzjani u l-
privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura 
tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri 
finali, jenħtieġ jiġu applikat regoli aktar 
sempliċi għall-appoġġ li jindirizzata l-
privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-
bżonn.

Or. de

Emenda 129
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Jenfasizzaw f'dan ir-rigward li l-
faqar fost l-anzjani huwa problema 
Ewropea u jiddomina fost in-nisa. Fl-
2014, fl-UE, id-differenza bejn il-
pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel, li tista' 
tiġi definita bħala d-differenza fl-introjtu
medju qabel it-taxxa li n-nisa jirċievu 
bħala pensjoni meta mqabbla ma' dik tal-
irġiel, kienet ta' 39,4 % għall-faxxa tal-età 
ta' 65 sena 'l fuq, u żdiedet f'nofs l-Istati 
Membri fl-aħħar ħames snin; billi l-kriżi 
finanzjarja u ekonomika tas-snin riċenti 
kellha impatt negattiv fuq l-introjtu ta' 
ħafna nisa u għandha impatt akbar fuq 
medda ta' żmien twil fuq l-introjtu tan-
nisa milli fuq tal-irġiel; billi f'xi Stati 
Membri bejn 11 % u 36 % tan-nisa ma 
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għandhom l-ebda aċċess għal xi pensjoni.

Or. de

Emenda 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sabiex jeqred il-faqar u jiżgura 
inklużjoni soċjali akbar, l-FSE+ jenħtieġ 
li jippromwovi l-parteċipazzjoni attiva ta' 
NGOs u organizzazzjonijiet soċjali 
speċjalizzati li jirrappreżentaw u jaħdmu 
mal-persuni li jgħixu fil-faqar fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi ddedikati għal dan.

Or. en

Emenda 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha 
kemm hi u biex ikun żgurat appoġġ 
koerenti, b'saħħtu u konsistenti għall-
isforzi ta' solidarjetà u ta' qsim tar-
responsabbiltà, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi 
appoġġ li jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil.

imħassar

Or. it
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Emenda 132
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha 
kemm hi u biex ikun żgurat appoġġ 
koerenti, b'saħħtu u konsistenti għall-
isforzi ta' solidarjetà u ta' qsim tar-
responsabbiltà, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi 
appoġġ li jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil.

imħassar

Or. en

Emenda 133
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-
FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li 
jippromwovi l-integrazzjoni
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil.

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-
FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li 
jippromwovi l-inklużjoni soċjoekonomika 
taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, inklużi r-
rifuġjati u l-persuni li jfittxu ażil, b'mod 
kumplimentarju għall-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-Fond għall-Migrazzjoni u 
l-Ażil. L-Istati Membri jenħtieġ li 
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jallokaw 2 % tar-riżorsi tal-FSE+ 
tagħhom għall-inklużjoni taċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi u/jew komunitajiet 
marġinalizzati fil-livell lokali.

Or. en

Emenda 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-
FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li 
jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil.

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà 
ġust, l-FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li 
jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil, il-FEŻR, u dawk il-
fondi li jista' jkollhom effett pożittiv fuq l-
inklużjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi. L-
Istati Membri jenħtieġ li jallokaw ammont 
xieraq ta' riżorsi tal-FSE+ lill-awtoritajiet 
lokali sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet għall-
integrazzjoni taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
fil-livell lokali.

Or. en

Emenda 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-
FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li 
jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil.

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-
FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ li 
jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi b'mod kumplimentarju għall-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil. L-Istati Membri 
jenħtieġ li jallokaw riżorsi adegwati lill-
awtoritajiet lokali għall-integrazzjoni tal-
migranti fil-livell lokali.

Or. en

Emenda 136
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-ġestjoni tal-flussi migratorji 
għandha dimensjoni u implikazzjonijiet 
urbani u lokali differenti. L-ibliet, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-atturi soċjoekonomiċi, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili taw 
prova li huma kapaċi jelaboraw strateġiji, 
proġetti u inizjattivi effettivi u innovattivi 
biex jindirizzaw l-isfidi fuq perjodu qasir 
u fuq perjodu twil relatati mal-akkoljenza, 
l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni taċ-
ċittadini ta' pajjiżi terzi fis-soċjetà u s-suq 
tax-xogħol. L-FSE+ jenħtieġ li joffri 
appoġġ dirett lill-ibliet u lill-partijiet 
ikkonċernati lokali sabiex itejbu l-proġetti 
lokali, f'dan il-qasam, bil-għan li joffru 
appoġġ fil-ħin, immirat u effettiv ibbażat 
fuq il-ħtiġijiet lokali.
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Or. en

Emenda 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-FSE+ fl-ebda każ ma għandu 
jintuża biex iħeġġeġ, b'mod dirett jew 
indirett, flussi migratorji illegali ġodda 
lejn l-UE, iżda għandu jibqa' strument 
utli li jippromwovi l-integrazzjoni 
soċjoekonomika u l-impjiegi taċ-ċittadini 
Ewropej, b'mod partikolari taż-żgħażagħ 
li, meta jgħixu regolarment fl-Unjoni, 
jiffaċċjaw kundizzjonijiet ta' faqar, 
privazzjoni materjali, esklużjoni soċjali u 
li jkollhom diffikultà biex jibqgħu 
jagħmlu parti b'mod stabbli mis-suq tax-
xogħol Ewropew.

Or. it

Emenda 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa 
riformi tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma 
tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura 
tas-saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-
taħriġ. Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-
Semestru Ewropew, l-Istati Membri 
jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-
riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali 

imħassar
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li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw 
koerenza, koordinazzjoni u 
kumplimentarjetà bejn il-fergħat 
b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-
FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 
jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 
koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu 
żgurati l-konsistenza, il-koerenza, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-
sorsi tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħha.

Or. en

Emenda 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-
Semestru Ewropew, l-Istati Membri 
jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-
riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali 
li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw 
koerenza, koordinazzjoni u 
kumplimentarjetà bejn il-fergħat 
b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi tal-Istati Membri
fl-oqsma tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, 
il-kura tas-saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u 
t-taħriġ.
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FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 
jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 
koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu 
żgurati l-konsistenza, il-koerenza, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-
sorsi tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħha.

Or. it

Emenda 140
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-
Semestru Ewropew, l-Istati Membri 
jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-
riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali 
li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw 
koerenza, koordinazzjoni u 
kumplimentarjetà bejn il-fergħat 
b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-
FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 
jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 
koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati 

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.
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l-konsistenza, il-koerenza, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi 
tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħha.

Or. fr

Emenda 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-
Semestru Ewropew, l-Istati Membri 
jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-
riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ 
Tekniku. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 
jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 
koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati 
l-konsistenza, il-koerenza, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi 
tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħha.

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
L-Istati Membri jenħtieġ jallokaw ammont 
xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ lil dawk ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati li huma konsistenti 
mal-loġika tal-FSE+. Il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 
jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 
koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati 
l-konsistenza, il-koerenza, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi 
tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħha, filwaqt li dejjem jitqiesu l-
għanijiet ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali stabbiliti fl-Artikolu 174 
TFUE.

Or. en
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Emenda 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ.
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-
Semestru Ewropew, l-Istati Membri 
jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-
riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġja 
riformi tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma 
tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura 
tas-saħħa u fit-tul, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
u l-qerda tal-faqar, b'rabta mal-isfidi 
identifikati mit-Tabella ta' Valutazzjoni 
Soċjali fi ħdan is-Semestru Ewropew. L-
Istati Membri jenħtieġ jallokaw ammont 
xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-fergħa tal-
Koeżjoni Soċjali u tad-Drittijiet Soċjali
biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi relatati mal-
isfidi strutturali li jixraq jiġu indirizzati 
b'investimenti multiannwali li jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
fil-proċess sabiex jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
livelli kollha tal-gvern u bejn il-fergħat 
b'ġestjoni kondiviża u b'ġestjoni diretta u 
indiretta tal-FSE+, kif ukoll bejniethom u 
l-Programm ta' Appoġġ għal Riformi, 
inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u 
l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod 
partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

Or. en

Emenda 143
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni 
jenħtieġ li tirrevedi l-programmi 
operazzjonali sabiex tivvaluta jekk dawn 
jindirizzawx ir-rakkomandazzjonijiet 
speċifiċi għall-pajjiż b'mod suffiċjenti. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
b'mod sinifikanti fil-proċess sabiex
jiżguraw koerenza, koordinazzjoni u 
kumplimentarjetà bejn il-livelli kollha tal-
gvern u bejn il-fergħat b'ġestjoni kondiviża 
u tal-EaSI u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż 
l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod 
partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha li tirrispetta l-
prinċipju tas-sħubija.

Or. en

Emenda 144
Edouard Martin
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew u r-regoli l-ġodda dwar il-
Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, l-
Istati Membri jenħtieġ jallokaw ammont 
xieraq mir-riżorsi tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jimplimentaw b'mod ta' tranżizzjoni ġusta 
r-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali, 
inklużi dawk tal-klima u l-enerġija, li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

Or. en

Emenda 145
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku 
kif ukoll l-ilħuq tal-għanijiet tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għal 
żvilupp sostenibbli. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 
jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 
koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati 
l-konsistenza, il-koerenza, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi 
tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 
teknika tagħha.

Or. de

Emenda 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
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impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ li jinvolvu lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess 
sabiex jiżguraw koerenza, koordinazzjoni u 
kumplimentarjetà bejn il-fergħat b'ġestjoni 
kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż 
l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod 
partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

Or. en

Emenda 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
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rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. 
B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha.

rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 
koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-
fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 
tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, 
kif ukoll il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali. B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
u l-Istat Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull 
stadju tal-proċess issir koordinazzjoni 
effettiva ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, 
il-koerenza, il-kumplimentarjetà u s-
sinerġija fost is-sorsi tal-finanzjament, 
inkluż l-assistenza teknika tagħha.

Or. fr

Emenda 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
irawmu l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 30 % tal-
fergħa tal-Koeżjoni Soċjali u tad-Drittijiet 
Soċjali biex irawmu l-inklużjoni soċjali u 
l-qerda tal-faqar. Dak il-perċentwal 
jenħtieġ li jkun komplementari għar-
riżorsi nazzjonali biex jiġi indirizzat il-
faqar estrem.

Or. en
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Emenda 149
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 30 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
faqar. L-Istati Membri jenħtieġ li jużaw 
din l-allokazzjoni biex jindirizzaw l-isfidi 
lil hinn mill-qgħad b'miżuri differenti 
mill-miżuri ta' attivazzjoni tas-suq tax-
xogħol biex jiġu appoġġati l-ġlieda kontra 
l-faqar u l-inklużjoni.

Or. en

Emenda 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 30 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
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l-inklużjoni soċjali. l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
faqar assolut.

Or. en

Emenda 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 30 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 30 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.
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Or. en

Emenda 153
Ádám Kósa

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25% tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 20 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

Or. hu

Emenda 154
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 20 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

Or. en
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Emenda 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 20 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni tematika attwali tal-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 dwar l-
inklużjoni soċjali dwar l-FSE (20 %) tagħti lill-Istati Membri biżżejjed flessibbiltà biex 
jinvestu fil-prijoritajiet tagħhom abbażi tal-ħtiġijiet li jirriżultaw kemm mill-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kif ukoll mir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi.

Emenda 156
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali.

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 
minimu tar-riżorsi jkun immirat għall-aktar 
persuni fil-bżonn, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jallokaw mill-inqas 25 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex irawmu 
l-inklużjoni soċjali u jiġġieldu b'mod 
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effettiv il-faqar fost l-anzjani.

Or. de

Emenda 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Istati Membri kollha rratifikaw 
il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal (UNCRC), li tikkostitwixxi l-
istandard fil-promozzjoni u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tat-tfal. Il-promozzjoni tad-
drittijiet tat-tfal hija objettiv espliċitu tal-
politiki tal-UE (Artikolu 3 tat-Trattat ta' 
Lisbona), u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
tirrikjedi li l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom ikunu l-ewwel kunsiderazzjoni 
fl-azzjonijiet kollha tal-UE. L-UE u l-
Istati Membri jeħtieġ li jagħmlu użu 
xieraq tal-FSE+ biex jiksru ċ-ċiklu ta' 
żvantaġġ għat-tfal li jgħixu fil-faqar u 
f'esklużjoni soċjali, kif iddefinit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea tal-2013 dwar l-Investiment fit-
Tfal. L-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa
azzjonijiet li jippromwovu interventi 
effettivi li jikkontribwixxu għar-
realizzazzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

Or. en

Emenda 158
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Istati Membri kollha rratifikaw 
il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal li tikkostitwixxi l-istandard fil-
promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet 
tat-tfal. Il-promozzjoni tad-drittijiet tat-
tfal hija objettiv espliċitu tal-politiki tal-
Unjoni, u l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
tirrikjedi li l-aħjar interessi tat-tfal 
għandhom ikunu l-ewwel kunsiderazzjoni 
fl-azzjonijiet kollha tal-Unjoni. L-FSE+ 
jenħtieġ li jappoġġa azzjonijiet li 
jippromwovu interventi effettivi li 
jikkontribwixxu għar-realizzazzjoni tad-
drittijiet tat-tfal.

Or. en

Emenda 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-faqar iċaħħad lit-tfal minn 
kundizzjonijiet ta' għajxien rispettabbli, 
opportunitajiet ta' edukazzjoni, aċċess 
għal nutrizzjoni tajba u għall-kura tas-
saħħa, li fit-tul iwassal għal riskju akbar 
ta' qgħad, faqar interġenerazzjonali, 
nutrizzjoni ħażina, mard, nuqqas ta' 
akkomodazzjoni, tluq bikri mill-iskola u 
esklużjoni soċjali. Trobbija fil-faqar tista' 
tbiddel b'mod drammatiku l-
opportunitajiet tat-tfal li jgawdu mid-
drittijiet tagħhom - kif stabbilit fil-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-
Tfal (UNCRC). Il-faqar tat-tfal jeħtieġ li 
jiġi indirizzat minn perspettiva tad-
drittijiet tat-tfal u b'approċċ transsettorjali 
u integrat.
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Or. en

Emenda 160
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Minħabba l-livelli persistentement 
għoljin tal-faqar tat-tfal u tal-esklużjoni 
soċjali fl-Unjoni, u fir-rigward tal-
prinċipju 11 tal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali li jiddikjara li t-tfal 
għandhom id-dritt għal protezzjoni mill-
faqar, u t-tfal bi sfond żvantaġġat 
għandhom id-dritt għal miżuri speċifiċi li 
jsaħħu l-opportunitajiet indaqs, l-Istati 
Membri jenħtieġ li jallokaw 10 % tar-
riżorsi tal-FSE+ tagħhom b'ġestjoni 
kondiviża għall-qerda tal-faqar tat-tfal u 
tal-esklużjoni soċjali. L-investiment bikri 
fit-tfal iwassal għal riżultati sinifikanti 
għat-tfal u s-soċjetà kollha kemm hi u 
huwa kruċjali biex jikser iċ-ċiklu ta' 
żvantaġġ fis-snin bikrija u huwa 
essenzjali biex jitnaqqas ir-riskju tal-faqar 
u tal-esklużjoni soċjali għas-soċjetà 
kollha. L-għoti ta' appoġġ lit-tfal biex 
jiżviluppaw il-ħiliet u l-kapaċitajiet 
jippermettilhom jiżviluppaw il-potenzjal 
sħiħ tagħhom, filwaqt li jġibilhom l-aqwa 
eżiti edukattivi u tas-saħħa, sabiex isiru 
membri attivi tas-soċjetà u sabiex jiżdiedu 
l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-
xogħol.

Or. en

Emenda 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues
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Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-faqar tat-tfal u tal-esklużjoni 
soċjali fl-UE (26.4 % fl-2017), u tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li 
jiddikjara li t-tfal għandhom id-dritt għal 
protezzjoni mill-faqar, u t-tfal bi sfond 
żvantaġġat għandhom id-dritt għal miżuri 
speċifiċi li jsaħħu l-opportunitajiet indaqs, 
l-Istati Membri jenħtieġ li jallokaw mill-
inqas 10 % tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni 
kondiviża lill-iskema Garanzija Ewropea 
għat-Tfal għall-qerda tal-faqar tat-tfal u 
tal-esklużjoni soċjali. L-investiment bikri 
fit-tfal iwassal għal riżultati sinifikanti 
għat-tfal u s-soċjetà kollha kemm hi. L-
għoti ta' appoġġ lit-tfal biex jiżviluppaw 
il-ħiliet u l-kapaċitajiet jippermettilhom 
jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom, 
isiru membri attivi tas-soċjetà u jżidu l-
opportunitajiet tagħhom bħala żgħażagħ 
fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Proposta għal regolament
Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) L-opportunitajiet tul il-ħajja tat-
tfal, speċjalment dawk l-aktar foqra, 
jiddependu fuq kombinazzjoni tal-
kopertura tal-ħtiġijiet bażiċi (nutrizzjoni u 
akkomodazzjoni), aċċess għal servizzi 
pubbliċi ta' kwalità (saħħa u edukazzjoni) 
u l-kundizzjonijiet stabbli tal-ġenituri 
sabiex iwettqu l-obbligi familjari tagħhom 
b'mod tajjeb (inklużjoni soċjali u 
integrazzjoni fis-suq tax-xogħol). 
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Konsegwentement, ir-rispons Ewropew 
għat-titjib tal-kundizzjonijiet ta' għajxien 
tat-tfal foqra jrid ikun multidimensjonali, 
ibbażat fuq id-drittijiet u integrat, filwaqt 
li jkollu l-għan li jiżgura li t-tfal u l-
familji tagħhom ikollhom aċċess għal 
riżorsi adegwati u servizzi ta' kwalità. Il-
Garanzija Ewropea għat-Tfal hija 
approċċ integrat ġdid għall-indirizzar tal-
aspetti multidimensjonali tal-faqar tat-tfal 
li jenħtieġ li jiżgura li kull tifel/tifla 
Ewropew/Ewropea li jkunu f'riskju ta' 
faqar ikollhom aċċess għal kura tas-
saħħa ta' kwalità bla ħlas, edukazzjoni ta' 
kwalità bla ħlas, kura tat-tfal ta' kwalità 
bla ħlas, akkomodazzjoni deċenti u 
nutrizzjoni adegwata. Jekk dawn il-ħames
oqsma ta' azzjoni jiġu koperti bi pjanijiet 
ta' azzjoni Ewropej u nazzjonali, jiġi 
żgurat li l-kundizzjonijiet ta' għajxien u l-
opportunitajiet ta' miljuni ta' tfal fl-
Ewropa jitjiebu konsiderevolment u 
b'perspettiva fit-tul. Il-Garanzija għat-
Tfal hija riforma strutturali ewlenija ta' 
dan il-perjodu u jenħtieġ li titqies bħala 
investiment fl-istabbiltà u l-prosperità tal-
Unjoni Ewropea, li hija meħtieġa biex jiġi 
ppreservat il-potenzjal tat-tkabbir tal-UE. 
L-investiment fit-tfal żgħar huwa l-aktar 
mezz importanti biex jitjieb il-ġid 
ekonomiku u soċjali.

Or. en

Emenda 163
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
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jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, jekk 
dawn il-programmi jkunu taw prova li 
huma ta' suċċess skont l-awdituri esterni. 
Il-monitoraġġ tal-programmi u l-iskambju 
tal-aħjar prattiki jenħtieġ li jkunu punt 
fokali tal-FSE+ sabiex tiġi mmassimizzata 
l-effiċjenza tal-finanzjament. Filwaqt li 
jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul 
il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 
immirati għal persuni individwali, jenħtieġ 
li l-Istati Membri jippromwovu aktar il-
perkorsi tar-riintegrazzjoni fid-dinja tax-
xogħol u tal-edukazzjoni u miżuri ta' 
kuntatt maż-żgħażagħ billi meta rilevanti 
jagħtu prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, 
inattivi u żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma 
fil-qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ (NEETs), liema livelli huma 
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jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'azzjonijiet 
li jippromwovu l-impjiegi taż-żgħażagħ, 
inkluż bl-implimentazzjoni ta' skemi tal-
Garanzija għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jsejsu 
fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-Inizjattiva 
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu 
ta' programmazzjoni 2014-2020 immirati 
għal persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

saħansitra ogħla fil-każ ta' żgħażagħ bi 
sfond soċjali żvantaġġat, hemm bżonn li l-
Istati Membri jkomplu jinvestu riżorsi 
adegwati tal-fergħa tal-Koeżjoni Soċjali u 
tad-Drittijiet Soċjali f'azzjonijiet li 
jippromwovu l-impjiegi taż-żgħażagħ, 
b'mod partikolari bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni ta' kwalità għolja u miżuri 
effettivi ta' kuntatt maż-żgħażagħ billi meta 
rilevanti jagħtu prijorità liż-żgħażagħ 
qiegħda, inattivi u żvantaġġati fit-tul, 
inkluż b'ħidma fil-qasam taż-żgħażagħ. L-
Istati Membri jenħtieġ jinvestu wkoll 
f'miżuri mmirati li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol kif 
ukoll li jirriformaw u jadattaw is-servizzi 
tal-impjiegi ħalli jipprovdu appoġġ 
personalizzat liż-żgħażagħ u jipprovdu s-
servizz tagħhom mingħajr l-ebda forma 
ta' diskriminazzjoni. Għalhekk l-Istati 
Membri jenħtieġ jallokaw mill-inqas 5 %
tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
tal-Koeżjoni Soċjali u tad-Drittijiet 
Soċjali, jew 15 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-Koeżjoni Soċjali u tad-
Drittijiet Soċjali meta r-rata NEET 
tagħhom hija għolja wisq, biex jappoġġaw 
il-politiki fil-qasam tal-impjegabbiltà taż-
żgħażagħ, l-edukazzjoni kontinwa, l-
impjiegi ta' kwalità, l-apprendistati u t-
traineeships.

Or. en

Emenda 165
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati, fil-
livell territorjali xieraq, skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju 
tagħhom, jenħtieġ jallokaw mill-inqas 
15 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 166
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 23
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(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ, filwaqt 
li jagħtu attenzjoni speċjali liż-żgħażagħ l-
aktar diffiċli biex jintlaħqu. Għalhekk l-
Istati Membri kkonċernati jenħtieġ 
jallokaw mill-inqas 15 % tar-riżorsi 
nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jappoġġaw l-
impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

Or. es

Emenda 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 23
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(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 12 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 168
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 23
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(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ. 
Għalhekk l-Istati Membri kkonċernati 
jenħtieġ jallokaw mill-inqas 10 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ u l-aċċess taż-żgħażagħ għal 
impjiegi ta' kwalità għolja, inkluż bl-
implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jsejsu fuq l-
azzjonijiet appoġġati mill-Inizjattiva favur 
l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri mmirati li 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
xogħol kif ukoll li jirriformaw u jadattaw 
is-servizzi tal-impjiegi ħalli jipprovdu 
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ u b'mod 
partikolari żgħażagħ f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli. Għalhekk l-Istati Membri 
kkonċernati jenħtieġ jallokaw mill-inqas 
10 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 169
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Jenfasizzaw li l-mudell ta' suċċess 
Awstrijak tat-taħriġ doppju fit-tagħlim u l-
prattika huwa opportunità effettiva sabiex 
il-qgħad fost iż-żgħażagħ jiġi miġġieled 
b'mod attiv. Jitolbu, f'dan ir-rigward, lill-
Istati Membri biex jistabbilixxu s-sistema 
ta' taħriġ doppju li hija stabbilita fl-UE 
bħala mudell ta' gwida.

Or. de

Emenda 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Billi d-disparitajiet sottoreġjonali 
qed jiżdiedu, inkluż fir-reġjuni l-aktar 
għonja li għandhom żoni ta' faqar.

Or. fr

Emenda 171
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Jitolbu tisħiħ sostenibbli tal-
EURES, b'mod partikolari permezz tal-
iżvilupp komprensiv tal-pjattaforma tal-
internet u tal-parteċipazzjoni attiva tal-
Istati Membri. Jistiednu lill-Istati Membri 
jagħmlu użu aktar effiċjenti mill-mudell 
eżistenti u jippubblikaw fis-sistema tal-
EURES il-postijiet battala kollha li jeżistu 
fl-Istati Membri.



PE626.995v02-00 114/153 AM\1164117MT.docx

MT

Or. de

Emenda 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà 
bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-
Fondi.

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jiżguraw il-koordinazzjoni u 
l-kumplimentarjetà bejn l-azzjonijiet 
appoġġati mill-FSE+ u mill-Programmi u 
l-istrumenti l-oħra tal-Unjoni bħall-Fond 
Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, 
Erasmus, il-Fond għall-Migrazzjoni u l-
Ażil, Orizzont Ewropa, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-
Programm Ewropa Diġitali.

Or. en

Emenda 173
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà 
bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-
Fondi.

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà 
bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-
Fondi, fosthom l-Erasmus, l-Ewropa 
Kreattiva u l-Korp Ewropew ta'
Solidarjetà.

Or. it
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Emenda 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà 
bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-
Fondi.

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri, 
f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali u lokali, jiżguraw il-
koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà bejn 
l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-Fondi.

Or. it

Emenda 175
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-faqar tat-tfal u tal-esklużjoni 
soċjali fl-UE (26.4 % fl-2017), u tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li 
jiddikjara li t-tfal għandhom id-dritt għal 
protezzjoni mill-faqar, u t-tfal bi sfond 
żvantaġġat għandhom id-dritt għal miżuri 
speċifiċi li jsaħħu opportunitajiet indaqs; 
L-Istati Membri jenħtieġ li jallokaw 
ammont xieraq tar-riżorsi tal-FSE+ 
b'ġestjoni kondiviża għat-tnaqqis tal-faqar 
tat-tfal u tal-esklużjoni soċjali. L-
investiment bikri fit-tfal iwassal għal 
riżultati sinifikanti għat-tfal u s-soċjetà 
kollha kemm hi. L-għoti ta' appoġġ lit-tfal 
biex jiżviluppaw il-ħiliet u l-kapaċitajiet 
jippermettilhom jiżviluppaw il-potenzjal 
sħiħ tagħhom, isiru membri attivi tas-
soċjetà u jżidu l-opportunitajiet tagħhom 
bħala żgħażagħ fis-suq tax-xogħol.

Or. en
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Emenda 176
Theodoros Zagorakis

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) B'konformità mal-Artikolu 349 tat-
TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-Tramuntana 
b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal 
miżuri speċifiċi skont politiki komuni u 
programmi tal-UE. Minħabba l-
limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-
reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

(25) B'konformità mal-Artikoli 349 u 
174 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-
Tramuntana b'popolazzjoni baxxa u l-
gżejjer huma intitolati għal miżuri speċifiċi 
skont politiki komuni u programmi tal-UE. 
Minħabba l-limitazzjonijiet permanenti, 
dawn ir-reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-firxa ġeografika tal-FSE+ jeħtieġ li tkun stabbilita b'mod ċar.

Emenda 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) B'konformità mal-Artikolu 349 tat-
TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-Tramuntana 
b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal 
miżuri speċifiċi skont politiki komuni u 
programmi tal-UE. Minħabba l-
limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-
reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

(25) B'konformità mal-Artikoli 349 u 
174 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-
reġjuni ultraperiferiċi, il-gżejjer, u r-reġjuni 
tat-Tramuntana b'popolazzjoni baxxa huma 
intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki 
komuni u programmi tal-UE. Minħabba l-
limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-
reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

Or. it
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Emenda 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) B'konformità mal-Artikolu 349 tat-
TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-Tramuntana 
b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal 
miżuri speċifiċi skont politiki komuni u 
programmi tal-UE. Minħabba l-
limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-
reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

(25) B'konformità mal-Artikoli 174 u 
349 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-
Tramuntana b'popolazzjoni baxxa huma
intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki 
komuni u programmi tal-UE. Minħabba l-
limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-
reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

Or. en

Emenda 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-kundizzjonijiet strutturali 
partikolari taż-żoni rurali, tal-muntanji u 
insulari jirrikjedu impenn immirat u 
speċifiku tal-FSE+ biex f'dawn l-oqsma, 
f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
flimkien mal-atturi soċjoekonomiċi u 
mas-sħab soċjali, jippromwovu l-impjiegi 
u t-taħriġ bil-għan li tiġi appoġġata l-
kompetittività u tiġi evitata d-
depopolazzjoni.

Or. it

Emenda 180
Dominique Martin
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Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

imħassar

Or. fr

Emenda 181
Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
fil-livelli territorjali rispettivi flimkien 
mal-atturi soċjoekonomiċi, b'mod 
partikolari s-sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk hu essenzjali li l-Istati Membri 
jinvolvi lill-awtoritajiet reġjonali u lokali
fl-implimentazzjoni tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+, peress li huma 
f'qagħda aħjar biex jissodisfaw il-ħtiġijiet 
soċjali u ekonomiċi fil-livell 
sottonazzjonali u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni tal-atturi soċjali u s-
soċjetà ċivili.

Or. es



AM\1164117MT.docx 119/153 PE626.995v02-00

MT

Emenda 182
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
flimkien mal-atturi soċjoekonomiċi, mas-
sħab soċjali u mas-soċjetà ċivili. Għalhekk 
hu essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali u tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili 
fl-implimentazzjoni tal-ferħga b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+.

Or. it

Emenda 183
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, is-sħab
soċjali u s-soċjetà ċivili b'enfasi speċjali 
fuq l-NGOs li jipprovdu servizzi ta' 
impjieg, kura, edukazzjoni u soċjali u li 
jaħdmu fil-qasam ta' kontra d-
diskriminazzjoni u/jew li jiddefendu d-
drittijiet tal-bniedem. Għalhekk hu 
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essenzjali li l-Istati Membri jiżguraw il-
parteċipazzjoni sinifikanti tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fil-governanza strateġika tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ mit-
tiswir ta' prijoritajiet għal programmi 
operazzjonali għall-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tar-riżultati u 
l-impatt. Barra minn hekk, sabiex jiġu 
ssalvagwardjati n-nondiskriminazzjoni u 
l-opportunitajiet indaqs, huwa kruċjali li 
l-korpi tal-ugwaljanza u l-istituzzjonijiet 
nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem jiġu 
involuti wkoll f'kull stadju.

Or. en

Emenda 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jinvolvu lis-
sħab soċjali u lis-soċjetà ċivili fit-tħejjija, 
fil-monitoraġġ, fl-implimentazzjoni u fl-
evalwazzjoni tal-programmi tal-FSE+.

Or. en

Emenda 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-Istituzzjonijiet Ewropej u l-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
u l-atturi soċjoekonomiċi, b'mod partikolari 
s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk 
hu essenzjali li l-Istati Membri jinvolvu 
lill-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-
implimentazzjoni tal-FSE+, kif ukoll li
jħeġġu l-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u 
tas-soċjetà ċivili.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tiġi salvagwardjata d-dimensjoni territorjali tal-FSE+ billi jiġu involuti 
bis-sħiħ l-awtoritajiet reġjonali u lokali fl-implimentazzjoni tiegħu.

Emenda 186
Theodoros Zagorakis

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġjati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-
awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali,
fil-livelli territorjali rilevanti rispettivi, 
flimkien mal-atturi soċjoekonomiċi, is-
sħab soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jinvolvu lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali fl-
implimentazzjoni tal-FSE+ b'ġestjoni 
kondiviża peress li jinsabu fl-aħjar 
pożizzjoni biex isiru jafu l-ħtiġijiet soċjali 
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u ekonomiċi fil-livell sottonazzjonali u
jħeġġu l-parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u 
tas-soċjetà ċivili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġu żgurati l-governanza f'diversi livelli u l-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali 
fl-implimentazzjoni tal-FSE+.

Emenda 187
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jipprevedu 
regoli ċari u vinkolanti dwar il-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, bil-għan li 
jistabbilixxu perspettiva aktar strateġika 
tal-isfidi u tas-soluzzjonijiet fil-livell taż-
żoni tax-xogħol u tal-għajxien lokali.

Or. en

Emenda 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, tas-sħab soċjali u tas-soċjetà 
ċivili fl-implimentazzjoni tal-ferħga 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. en

Emenda 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Governanza tajba u sħubija bejn l-
awtoritajiet ta' ġestjoni u s-sħab jirrikjedu 
l-użu effettiv u effiċjenti tal-bini ta' 
kapaċità għall-partijiet ikkonċernati, li l-
Istati Membri jenħtieġ li jallokaw lilhom 
ammont xieraq ta' riżorsi tal-FSE+. 
Peress li l-investiment fil-kapaċità 
istituzzjonali u fl-effiċjenza tal-
amministrazzjoni pubblika u tas-servizzi 
pubbliċi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali bil-għan li jkun hemm riformi, 
regolamentazzjoni aħjar u governanza 
tajba, ma baqax inkluż bħala għan 
operazzjonali tal-FSE+ b'ġestjoni 
kondiviża, iżda ġie inkluż fil-Programm 
ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali, huwa 
meħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jiżguraw koordinazzjoni effettiva 
bejn iż-żewġ strumenti.

Or. en
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Emenda 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) It-twettiq tal-għanijiet tal-FSE+ u 
l-aċċess għar-riżorsi tiegħu fl-Istati 
Membri għadhom jippreżentaw ħafna 
diffikultajiet li jnaqqsu b'mod sinifikanti 
l-impatt tiegħu. Għaldaqstant, jenħtieġ li 
jkompli l-proċess lejn simplifikazzjoni 
ulterjuri tal-piż u tal-kumplessitajiet 
amministrattivi u burokratiċi li jfixklu l-
użu tal-FSE+ fl-Istati Membri, l-aktar 
għall-SMEs u għall-awtoritajiet 
amministrattivi lokali.

Or. it

Emenda 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma 
strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-
politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ 
speċifiku mill-FSE+.

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi inkluż fil-livell lokali, l-appoġġ 
għall-innovazzjoni soċjali hu kruċjali. 
B'mod partikolari, l-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi 
qabel ma jiġu estiżi huma strumentali biex 
tittejjeb l-effiċjenza tal-politiki u b'hekk 
ikun iġġustifikat appoġġ speċifiku mill-
FSE+ u jirrikjedi koordinazzjoni tajba 
bejn il-fergħa tal-Koeżjoni soċjali u tad-
Drittijiet Soċjali u l-fergħa tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali.
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Or. en

Emenda 192
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma 
strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-
politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ 
speċifiku mill-FSE+.

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
iżvilupp u l-esperimentazzjoni ta' 
soluzzjonijiet innovattivi kif ukoll l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma 
strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-
politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ 
speċifiku mill-FSE+.

Or. en

Emenda 193
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma 
strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-
politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ 
speċifiku mill-FSE+.

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali u għall-ekonomija hu kruċjali. 
B'mod partikolari, l-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi 
qabel ma jiġu estiżi huma strumentali biex 
tittejjeb l-effiċjenza tal-politiki u b'hekk 
ikun iġġustifikat appoġġ speċifiku mill-
FSE+.
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Or. es

Emenda 194
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel ma jiġu estiżi huma 
strumentali biex tittejjeb l-effiċjenza tal-
politiki u b'hekk ikun iġġustifikat appoġġ 
speċifiku mill-FSE+.

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi fil-livell lokali qabel ma jiġu 
estiżi huma strumentali biex tittejjeb l-
effiċjenza tal-politiki u b'hekk ikun 
iġġustifikat appoġġ speċifiku mill-FSE+.

Or. en

Emenda 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Bil-għan li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-
potenzjal ta' kooperazzjoni transsettorjali 
u li jitjiebu s-sinerġiji u l-koerenza ma' 
oqsma ta' politika oħra sabiex jintlaħqu l-
għanijiet ġenerali tal-FSE+, l-isport u l-
attività fiżika jenħtieġ li jintużaw bħala 
għodda fl-azzjonijiet tal-FSE+ immirati, 
b'mod partikolari, lejn il-ġlieda kontra l-
qgħad fost iż-żgħażagħ, it-titjib tal-
inklużjoni soċjali ta' komunitajiet 
marġinalizzati, il-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni tal-mard.



AM\1164117MT.docx 127/153 PE626.995v02-00

MT
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Emenda 196
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Bil-għan li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-
potenzjal ta' kooperazzjoni transsettorjali 
u li jitjiebu s-sinerġiji u l-koerenza ma' 
oqsma ta' politika oħra sabiex jintlaħqu l-
għanijiet ġenerali tal-FSE+, l-isport u l-
attività fiżika jenħtieġ li jintużaw bħala 
għodda fl-azzjonijiet tal-FSE+ mmirati, 
b'mod partikolari, lejn il-ġlieda kontra l-
qgħad fost iż-żgħażagħ, it-titjib tal-
inklużjoni soċjali ta' komunitajiet 
marġinalizzati, il-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni tal-mard.

Or. en

Emenda 197
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera kif ukoll l-
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ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

indipendenza ekonomika tan-nisa, it-tijib 
tal-edukazzjoni u l-ħiliet u riintegrazzjoni 
tal-vittmi nisa ta' vjolenza fis-soċjetà u fis-
suq tax-xogħol. Sinerġiji u koerenza 
politika mal-programm dwar Drittijiet u 
Valuri f'dan ir-rigward, jenħtieġ li 
jiżguraw li l-FSE+ jkun jista' jissimplifika 
u jtejjeb l-azzjonijiet. Il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-
FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs 
għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni 
b'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE u 
jippromwovi l-inklużjoni tal-persuni 
b'diżabbiltà fis-soċjetà u tal-mard kroniku
b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, fost l-
oħrajn, fir-rigward tal-edukazzjoni, ix-
xogħol, l-impjieg u l-aċċessibbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi l-aċċessibbiltà 
f'konformità mal-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità 
u t-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali
għal kura tal-familja u bbażata fuq il-
komunità, b'mod partikolari għal dawk li 
jġarrbu diskriminazzjoni multipla. 
Jenħtieġ li jiġu implimentati miżuri għall-
bidla minn kura istituzzjonali għal kura 
tal-familja u dik ibbażata fuq il-komunità 
permezz ta' strateġiji ta' 
deistituzzjonalizzazzjoni nazzjonali u 
pjanijiet ta' azzjoni. Jenħtieġ li l-FSE+ ma 
jappoġġax azzjonijiet li ma jirrispettawx 
id-drittijiet fundamentali kif stabbilit fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u, 
b'mod partikolari, azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali jew il-produzzjoni mill-
ġdid tal-istereotipi tas-sessi. Ir-Regolament 
(UE) Nru  [CPR futur] jistipula li r-regoli 
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dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu 
stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti 
eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-Linji Gwida tan-NU dwar Kura Alternattiva għat-Tfal, l-Istati jenħtieġ li 
jiggarantixxu li meta tifel/tifla ma jkollhomx il-kura tal-ġenituri jew ikunu f'riskju li jitilfu din 
il-kura "l-aktar forom adegwati ta' kura alternattiva huma identifikati u pprovduti, taħt 
kundizzjonijiet li jippromwovu l-iżvilupp sħiħ u armonjuż tat-tifel/tifla". Dan jinkludi: kura 
mill-qraba, kura f'familja, kura bbażata fil-familja jew tal-familja u kura residenzjali, li 
timplika wkoll kura bbażata fuq il-komunità.

Emenda 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 

(28) F'konformità mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. L-aspett relatat 
mas-sessi jenħtieġ li jitqies fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha 
tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni tal-
programmi. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni jenħtieġ jiżguraw ukoll li l-
FSE+ jippromwovi opportunitajiet indaqs 
għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni 
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Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

abbażi tal-ġeneru, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età, l-orjentazzjoni sesswali, 
il-karatteristiċi tas-sess jew l-identità tal-
ġeneru, ibbażati fuq u b'konformità mal-
Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi l-
inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, fost l-
oħrajn, fir-rigward tal-edukazzjoni, ix-
xogħol, l-impjieg u l-aċċessibbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal kura tal-familja u 
bbażata fuq il-komunità, b'mod partikolari 
għal dawk li jġarrbu diskriminazzjoni 
multipla u intersezzjonali. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
Koeżjoni Soċjali u tad-Drittijiet Soċjali.

Or. en

Emenda 199
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni (28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
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jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn, u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jiġu 
kkunsidrati fid-dimensjonijiet kollha u fl-
istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti 
filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet 
speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni 
mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal 
kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, 
b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru 
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn, u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà, 
b'rispett, fost oħrajn, lejn l-edukazzjoni, 
it-taħriġ, l-impjieg u l-aċċessibbiltà tal-
persuni b'diżabilità. Jenħtieġ li dawn il-
prinċipji jiġu kkunsidrati fid-dimensjonijiet 
kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-
monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru 
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. es
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Emenda 200
Marian Harkin, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà fost l-
oħrajn fir-rigward tal-edukazzjoni, ix-
xogħol, l-impjieg u l-aċċessibbiltà 
universali. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji 
jitqiesu fid-dimensjonijiet kollha u fl-
istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti 
filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet 
speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni 
mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal 
kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, 
b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
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dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. en

Emenda 201
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà fost l-
oħrajn fir-rigward tal-edukazzjoni, ix-
xogħol, l-impjieg u l-aċċessibbiltà 
universali. Jenħtieġ li dawn il-prinċipji 
jitqiesu fid-dimensjonijiet kollha u fl-
istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti 
filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet 
speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni 
mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal 
kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, 
b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
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esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. en

Emenda 202
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, il-monitoraġġ, l-implimentazzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
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ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru  
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jkunu konformi 
mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u jiġu stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. en

Emenda 203
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa
miżuri mmirati lejn il-protezzjoni u l-
promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, kif ukoll 
li għandhom l-għan li jiżguraw 
opportunitajiet indaqs, li jippermettulhom 
jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa biex isiru 
membri attivi tas-soċjetà, itejbu l-
opportunitajiet tagħhom li jidħlu fis-suq 
tax-xogħol u li jwasslu għat-tmiem taċ-
ċirku vizzjuż tal-faqar u l-esklużjoni 
soċjali.

Or. es

Emenda 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-esperimentazzjoni soċjali hi 
ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li 
jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-
fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. 
Jenħtieġ ikun possibbli li l-ideat fattibbli 
jitwettqu fuq skala usa' jew f'kuntesti oħra 
b'appoġġ finanzjarju mill-FSE+, kif ukoll 
minn sorsi oħrajn.

(31) L-esperimentazzjoni soċjali 
jenħtieġ li tkun possibbli sabiex l-ideat 
fattibbli jitwettqu fuq skala usa' jew 
f'kuntesti oħra b'appoġġ finanzjarju mill-
FSE+, kif ukoll minn sorsi oħrajn.

Or. en

Emenda 205
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-esperimentazzjoni soċjali hi 
ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li 
jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-
fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. 
Jenħtieġ ikun possibbli li l-ideat fattibbli 
jitwettqu fuq skala usa' jew f'kuntesti oħra 
b'appoġġ finanzjarju mill-FSE+, kif ukoll 
minn sorsi oħrajn.

(31) L-esperimentazzjoni soċjali hi 
ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li 
jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-
fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. 
Jenħtieġ ikun possibbli u jitħeġġeġ il-fatt li 
l-ideat jiġu ttestjati fil-livell lokali u sabiex 
l-ideat fattibbli jitwettqu fuq skala usa' jew 
jiġu ttrasferiti f'kuntesti oħra f'reġjuni jew 
Stati Membri differenti b'appoġġ 
finanzjarju mill-FSE+ jew f'kombinazzjoni 
ma' sorsi oħrajn.

Or. en

Emenda 206
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-esperimentazzjoni soċjali hi 
ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li 
jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-
fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. 
Jenħtieġ ikun possibbli li l-ideat fattibbli 
jitwettqu fuq skala usa' jew f'kuntesti oħra 
b'appoġġ finanzjarju mill-FSE+, kif ukoll 
minn sorsi oħrajn.

(31) L-esperimentazzjoni soċjali hi 
ttestjar ta' proġett fuq skala żgħira li 
jippermetti l-ġbir ta' evidenza dwar il-
fattibbiltà tal-innovazzjonijiet soċjali. 
Jenħtieġ ikun possibbli li l-ideat fattibbli 
jitwettqu fuq skala usa' - fejn xieraq - jew 
f'kuntesti oħra b'appoġġ finanzjarju mill-
FSE+, kif ukoll minn sorsi oħrajn.

Or. en

Emenda 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorja billi jiżguraw il-
koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi 
ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u 
mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew 
tas-servizzi tal-impjiegi jenħtieġ 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-
swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema u aktar 
trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq 
tax-xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
FSE+ jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi 
mmirati tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, 
ħalli jimtlew il-postijiet battala meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema 
b'kundizzjonijiet soċjali ta' kwalità għolja 
u b'mod nondiskriminatorju. Is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi tal-Istati Membri, is-
sħab soċjali u l-Kummissjoni jenħtieġ li 
jaħdmu flimkien mill-qrib. In-netwerk 
Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi, 
flimkien mas-sħab soċjali, jenħtieġ 
jippromwovi kundizzjonijiet soċjali ta' 
kwalità għolja u aċċess faċli għal 
informazzjoni għall-ħaddiema mobbli. Il-
kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi l-
iżvilupp ta' skemi mmirati tal-mobbiltà, u l-
appoġġ għalihom, ħalli jimtlew il-postijiet 
battala ta' kwalità għolja meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol. 
Barra minn hekk, il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+ ikopri s-sħubiji 
transfruntiera bejn is-sevizzi pubbliċi tal-
impjiegi reġjonali u s-sħab soċjali u l-
attivitajiet tagħhom biex jippromwovu 
mobbiltà volontarja u ġusta, kif ukoll 
trasparenza u integrazzjoni tas-swieq tax-
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xogħol transfruntiera permezz ta' 
informazzjoni, pariri u kollokament. 
F'ħafna reġjuni periferiċi huma 
għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-
iżvilupp ta' suq tax-xogħol Ewropew 
ġenwin.

Or. en

Emenda 208
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorja billi jiżguraw il-
koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi 
ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u 
mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew 
tas-servizzi tal-impjiegi jenħtieġ 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema u aktar 
trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-
xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ 
jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati 
tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli 
jimtlew il-postijiet battala meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorju. Is-servizzi pubbliċi
tal-impjiegi tal-Istati Membri, is-sħab 
soċjali u l-Kummissjoni jenħtieġ li 
jaħdmu flimkien mill-qrib. In-netwerk 
Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi, bl-
involviment tas-sħab soċjali u tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
rilevanti, jenħtieġ jippromwovi 
funzjonament aħjar tas-swieq tax-xogħol 
billi jiffaċilita l-mobbiltà transfruntiera tal-
ħaddiema taħt kundizzjonijiet ġusti u aktar 
trasparenza, b'data diżaggregata skont is-
sessi tal-informazzjoni fis-swieq tax-
xogħol kif ukoll rikonoxximent akbar tal-
ħiliet. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ 
jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati 
tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli 
jimtlew il-postijiet battala meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol. 
Barra minn hekk, il-kamp ta'
applikazzjoni tal-FSE+ ikopri s-sħubiji 
transfruntiera bejn is-sevizzi pubbliċi tal-
impjiegi reġjonali u s-sħab soċjali u l-
attivitajiet tagħhom biex jippromwovu 
mobbiltà volontarja u ġusta, kif ukoll 
trasparenza u integrazzjoni tas-swieq tax-
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xogħol transfruntiera permezz ta' 
informazzjoni, pariri u kollokament. 
F'ħafna reġjuni periferiċi huma 
għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-
iżvilupp ta' suq tax-xogħol Ewropew 
ġenwin.

Or. en

Emenda 209
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorja billi jiżguraw il-
koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi 
ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u 
mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew 
tas-servizzi tal-impjiegi jenħtieġ 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema u aktar 
trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-
xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ 
jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati 
tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli 
jimtlew il-postijiet battala meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorju. Jenħtieġ li jkun 
hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn is-
servizzi ċentrali tal-impjiegi tal-Istati 
Membri, is-sħab soċjali u l-Kummissjoni. 
In-netwerk Ewropew tas-servizzi tal-
impjiegi, bl-involviment tas-sħab soċjali,
jenħtieġ jippromwovi funzjonament aħjar 
tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-
mobbiltà transfruntiera tal-ħaddiema 
b'kundizzjonijiet ġusti u aktar trasparenza 
tal-informazzjoni fis-swieq tax-xogħol. Il-
kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati tal-
mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli 
jimtlew il-postijiet battala ta' kwalità 
għolja meta jiġu identifikati skarsezzi fis-
suq tax-xogħol. Barra minn hekk, il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-FSE+ ikopri wkoll is-
sħubiji transfruntiera bejn is-servizzi 
pubbliċi reġjonali tal-impjiegi u s-sħab 
soċjali kif ukoll l-attivitajiet tagħhom biex 
jippromwovu l-mobbiltà volontarja u 
ġusta kif ukoll it-trasparenza u l-
integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol 
transfruntiera permezz ta' informazzjoni, 
pariri u medjazzjoni. F'diversi reġjuni 
mal-fruntiera, dawn jaqdu rwol 
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importanti għall-iżvilupp ta' suq tax-
xogħol Ewropew ġenwin.

Or. de

Emenda 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorja billi jiżguraw il-
koperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi 
ċentrali tal-impjiegi tal-Istati Membri u 
mal-Kummissjoni. In-netwerk Ewropew
tas-servizzi tal-impjiegi jenħtieġ 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema u aktar 
trasparenza tal-informazzjoni fis-swieq tax-
xogħol. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ 
jinkludi wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati 
tal-mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli 
jimtlew il-postijiet battala meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod
nondiskriminatorju, billi jiżguraw li s-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi tal-Istati 
Membri, il-Kummissjoni u s-sħab soċjali 
jaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib. In-
netwerk Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi, 
bl-involviment tas-sħab soċjali, jenħtieġ 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobbiltà 
transfruntiera tal-ħaddiema taħt 
kundizzjonijiet ġusti u aktar trasparenza 
tal-informazzjoni fis-swieq tax-xogħol. Il-
kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' skemi mmirati tal-
mobbiltà, u l-appoġġ għalihom, ħalli 
jimtlew il-postijiet battala ta' kwalità 
għolja meta jiġu identifikati skarsezzi fis-
suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) L-FSE+ ikopri s-sħubiji 
transfruntiera bejn is-sevizzi pubbliċi tal-
impjiegi reġjonali u s-sħab soċjali u l-
attivitajiet tagħhom biex jippromwovu 
mobbiltà volontarja u ġusta, kif ukoll 
trasparenza u integrazzjoni tas-swieq tax-
xogħol transfruntiera permezz ta' 
informazzjoni, pariri u kollokament. 
F'ħafna reġjuni periferiċi huma 
għandhom rwol importanti x'jaqdu fl-
iżvilupp ta' suq tax-xogħol Ewropew 
ġenwin.

Or. en

Emenda 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi spċjali
u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-
aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-
persuni qiegħda, in-nisa u l-persuni 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan 
se jiġi indirizzat ukoll bi strumenti 
finanzjarji u garanzija baġitarja permezz 
tat-tieqa ta' politika tal-investiment soċjali 
u l-ħiliet tal-Fond InvestEU.

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tiżdied il-provvista 
tal-finanzi u tas-servizzi ta' appoġġ u l-
aċċess għalihom għall-intrapriżi soċjali u 
biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-
aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-
persuni qiegħda, in-nisa u l-persuni 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli li jixtiequ 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża.



PE626.995v02-00 142/153 AM\1164117MT.docx

MT

Or. en

Emenda 213
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi spċjali
u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-
aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-
persuni qiegħda, in-nisa u l-persuni 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan se 
jiġi indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji 
u garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' 
politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-
Fond InvestEU.

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Jirreferu 
f'dan ir-rigward għal riżorsi finanzjarji 
eżistenti bħall-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Programm 
Ewropew għall-Bidla u l-Innovazzjoni 
Soċjali. Jenfasizzaw f'dan il-kuntest l-
importanza li l-baġit jintuża b'mod 
effiċjenti u jenfasizzaw li l-aċċess għar-
riżorsi tal-UE jrid jiġi ffaċilitat. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi soċjali
u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li 
jeħtiġuhom, li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan se 
jiġi indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji 
u garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' 
politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-
Fond InvestEU.

Or. de

Emenda 214
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi spċjali
u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-
aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-
persuni qiegħda, in-nisa u l-persuni 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan se 
jiġi indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji 
u garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' 
politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-
Fond InvestEU.

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-ekonomija 
soċjali u għall-intrapriżi soċjali u biex 
titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-aktar 
jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-persuni 
qiegħda, in-nisa u l-persuni vulnerabbli li 
jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża. Dan l-għan se jiġi 
indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji u 
garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' 
politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-
Fond InvestEU.

Or. en

Emenda 215
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi spċjali
u biex titwieġeb id-domanda ta' dawk li l-
aktar jeħtiġuhom, u b'mod partikolari l-
persuni qiegħda, in-nisa u l-persuni 

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali hu 
wieħed mill-ostakli ewlenin għall-ftuħ tan-
negozji, speċjalment fost l-aktar persuni 
mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Ir-
Regolament dwar l-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet biex tinħoloq ekosistema 
tas-suq ħalli tiżdied il-provvista tal-finanzi 
u l-aċċess għalihom għall-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u biex titwieġeb id-
domanda ta' dawk li l-aktar jeħtiġuhom, u 
b'mod partikolari l-persuni qiegħda, in-nisa 
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vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-għan se 
jiġi indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji 
u garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' 
politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-
Fond InvestEU.

u l-persuni vulnerabbli li jixtiequ jibdew 
jew jiżviluppaw mikrointrapriża. Dan l-
għan se jiġi indirizzat ukoll bi strumenti 
finanzjarji u garanzija baġitarja permezz 
tat-tieqa ta' politika tal-investiment soċjali 
u l-ħiliet tal-Fond InvestEU.

Or. es

Emenda 216
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 33a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33a) Jistiednu lill-Kummissjoni, f'dan 
il-kuntest, tintroduċi "tikketta tal-
ekonomija soċjali Ewropea" fil-livell tal-
Unjoni, applikabbli għall-intrapriżi soċjali 
u solidali u msejsa fuq kriterji ċari 
mfassla biex tenfasizza l-karatteristiċi 
speċifiċi ta' dawn l-intrapriżi u l-impatt 
soċjali tagħhom, iżżid il-viżibilità 
tagħhom, tħeġġeġ l-investiment, tiffaċilita 
l-aċċess għall-finanzjament u għas-suq 
uniku għal dawk li jixtiequ jespandu fil-
livell nazzjonali jew fi Stati Membri oħra, 
u fl-istess ħin tirrispetta l-varjetà ta' 
forom ġuridiċi u oqfsa eżistenti fis-settur 
u fl-Istati Membri;

Or. de

Emenda 217
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-atturi tas-suq tal-investiment 
soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu 
jaqdu rwol ewlieni biex jintlaħqu diversi 

(34) L-atturi tas-suq tal-investiment 
soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu 
jaqdu rwol fl-appoġġ tal-ilħuq ta' diversi 
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għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru 
finanzjament u approċċi innovattivi u 
kumplimentari għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-
qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-
Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant 
jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-
fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti 
kif xieraq f'azzjonijiet tal-FSE+ b'mod 
partikolari dawk immirati biex 
jiżviluppaw l-ekosistema tas-suq tal-
investiment soċjali.

għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru 
finanzjament u approċċi innovattivi u 
kumplimentari għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-
qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-
Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant 
jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-
fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti 
kif xieraq f'azzjonijiet tal-FSE+.

Or. en

Emenda 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-atturi tas-suq tal-investiment
soċjali, inkluż l-atturi filantropiċi, jistgħu 
jaqdu rwol ewlieni biex jintlaħqu diversi 
għanijiet tal-FSE+, għax dawn joffru 
finanzjament u approċċi innovattivi u 
kumplimentari għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, biex jonqos il-
qgħad u jingħata kontribut għall-Miri tal-
Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. Għaldaqstant 
jenħtieġ li l-atturi filantropiċi bħall-
fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu involuti 
kif xieraq f'azzjonijiet tal-FSE+ b'mod 
partikolari dawk immirati biex jiżviluppaw 
l-ekosistema tas-suq tal-investiment
soċjali.

(34) L-investituri soċjali, inkluż l-atturi 
filantropiċi, jistgħu jaqdu rwol ewlieni biex 
jintlaħqu diversi għanijiet tal-FSE+, għax 
dawn joffru finanzjament u approċċi 
innovattivi u kumplimentari għall-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, biex 
jonqos il-qgħad u jingħata kontribut għall-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU. 
Għaldaqstant jenħtieġ li l-atturi filantropiċi 
bħall-fondazzjonijiet u d-donaturi jkunu 
involuti kif xieraq f'azzjonijiet tal-FSE+ 
b'mod partikolari dawk immirati biex 
jagħtu spinta lill-investimenti soċjali.

Or. en

Emenda 219
Heinz K. Becker
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Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Sabiex jiġu appoġġati l-inizjattivi 
tal-UE, li jġibu lill-Unjoni Ewropea eqreb 
lejn l-Ewropa għaċ-ċittadini Ewropej, 
jenħtieġ li flimkien mal-biljett tal-Interrail 
għaż-żgħażagħ tiġi ffinanzjata t-tieni 
miżura: Il-"Biljett tal-Ewropa b'EUR 99" 
għat-trasport bl-ajru, bil-ferrovija jew bix-
xarabanks, li bih kull ċittadin minn kull 
post fl-Ewropa jista' jżur l-istituzzjonijiet 
tal-UE bħall-Kummissjoni Ewropea, il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew 
fi Brussell bi prezz affordabbli, kif ukoll 
ir-Rappreżentanza Permanenti nazzjonali 
rispettiva, u l-Parlament Ewropew anke fi 
Strasburgu. Trid tiġi pprovduta l-evidenza 
tal-iskadenza tal-informazzjoni, li fil-
kwalità tagħha għandha tiġi ddefinita 
b'mod fiss.

Or. de

Emenda 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha valur miżjud sinifikanti u 
għalhekk jenħtieġ li tkun appoġġata mill-
Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni ta' 
każijiet iġġustifikati kif xieraq filwaqt li 
jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità. 
Huwa wkoll meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol 
tal-Kummissjoni fl-iffaċilitar ta' skambji 
ta' esperjenza u fil-koordinazzjoni tal-
implimentazzjoni ta' inizjattivi rilevanti.

Or. en
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Emenda 221
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha valur miżjud sinifikanti u 
għalhekk jenħtieġ li tkun appoġġata mill-
Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni ta' 
każijiet iġġustifikati kif xieraq filwaqt li 
jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità. 
Huwa wkoll meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol 
tal-Kummissjoni fl-iffaċilitar ta' skambji 
ta' esperjenza u fil-koordinazzjoni tal-
implimentazzjoni ta' inizjattivi rilevanti.

Or. en

Emenda 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha valur miżjud sinifikanti. 
Għalhekk jenħtieġ li tkun appoġġata mill-
Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni ta' 
każijiet iġġustifikati kif xieraq filwaqt li 
jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità. 
Huwa wkoll meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol 
tal-Kummissjoni fl-iffaċilitar ta' skambji 
ta' esperjenza u fil-koordinazzjoni tal-
implimentazzjoni ta' inizjattivi rilevanti.

Or. en
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Emenda 223
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 
25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa 
l-għanijiet tal-klima. Waqt it-tħejjija u l-
implimentazzjoni se jiġu identifikati 
azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-
ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE. Waqt it-tħejjija u l-
implimentazzjoni se jiġu identifikati 
azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-
ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

Or. en

Emenda 224
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 
25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa 
l-għanijiet tal-klima. Waqt it-tħejjija u l-
implimentazzjoni se jiġu identifikati 
azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-
ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE biex tiġi żgurata tranżizzjoni 
soċjalment aċċettabbli u ġusta lejn 
ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u biex tintlaħaq 
il-mira ġenerali ta' 30 % tal-infiq tal-baġit 
tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima. 
Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni se 
jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u jiġu 
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vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjoni nofsana.

Or. en

Emenda 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 
25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa 
l-għanijiet tal-klima. Waqt it-tħejjija u l-
implimentazzjoni se jiġu identifikati 
azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-
ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-
impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE biex tiġi żgurata tranżizzjoni 
soċjalment aċċettabbli u ġusta lejn 
ekonomija sostenibbli b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju u biex tintlaħaq 
il-mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq tal-baġit 
tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-klima. 
Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni se 
jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u jiġu
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjoni nofsana.

Or. en

Emenda 226
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-

(46) Filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima u t-
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impenji tal-Unjoni li jimplimentaw il-
Ftehim ta' Pariġi u l-Miri tal-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan ir-
Regolament se jikkontribwixxi biex l-
azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki 
tal-UE u biex tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 
25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE li jappoġġa 
l-għanijiet tal-klima. Waqt it-tħejjija u l-
implimentazzjoni se jiġu identifikati 
azzjonijiet rilevanti, u jiġu vvalutati mill-
ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni nofsana.

tranżizzjoni ġusta skont l-impenji tal-
Unjoni li jimplimentaw il-Ftehim ta' Pariġi 
u l-Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan ir-Regolament se 
jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika 
tiġi integrata fil-politiki tal-UE u biex 
tintlaħaq il-mira ġenerali ta' 25 % tal-infiq 
tal-baġit tal-UE li jappoġġa l-għanijiet tal-
klima. Waqt it-tħejjija u l-implimentazzjoni 
se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u 
jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjoni nofsana.

Or. en

Emenda 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Skont l-Artikolu 94 tad-[Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2013/755/UE19 ], il-persuni u l-
entitatijiet stabbiliti fil-Pajjiżi u t-Territorji 
Extra-Ewropej (OCTs) jenħtieġ ikunu 
eliġibbli għal finanzjament soġġetti għar-
regoli u l-għanijiet tal-fergħat tal-Impjiegi 
u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa u 
għall-arranġamenti possibbli applikabbli 
għall-Istat Membru li magħhom l-OCTs 
rilevanti huma marbuta.

(47) Skont l-Artikolu 94 tad-[Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2013/755/UE19 ], il-persuni u l-
entitatijiet stabbiliti fil-Pajjiżi u t-Territorji 
Extra-Ewropej (OCTs) jenħtieġ ikunu 
eliġibbli għal finanzjament soġġetti għar-
regoli u l-għanijiet tal-fergħat tal-Impjiegi 
u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa u 
għall-arranġamenti possibbli applikabbli 
għall-Istat Membru li magħhom l-OCTs 
rilevanti huma marbuta. Il-programm 
jenħtieġ li jikkunsidra r-restrizzjonijiet 
partikolari li persuni u entitajiet stabbiliti 
f'dawn it-territorji qed jiffaċċjaw, sabiex 
ikollhom aċċess effettiv għall-elementi 
msemmija hawn fuq.

__________________ __________________

19 Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-
25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-
Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-
Assoċjazzjoni Extra-Ewropea") 
(ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).

19 Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-
25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-
Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-
Assoċjazzjoni Extra-Ewropea") 
(ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
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Or. fr

Emenda 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 50a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50a) Minħabba d-diversità tal-livell ta' 
żvilupp fir-reġjuni u r-realtajiet soċjali 
differenti madwar l-Ewropa, il-grad ta' 
flessibbiltà tal-FSE+ jenħtieġ li jkun 
biżżejjed biex iqis l-ispeċifiċitajiet 
reġjonali u territorjali.

Or. en

Emenda 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Premessa 50b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50b) L-investimenti kofinanzjati mill-
FSE+, b'mod partikolari jekk ikunu 
relatati ma' miżuri mmirati lejn l-
inklużjoni soċjali, jenħtieġ li jitqiesu 
eżentati mid-defiċit u l-kalkoli tad-dejn 
sabiex titjieb il-kapaċità ta' investiment 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Premessa 51
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jiġi promoss aċċess 
għal impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u 
l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jiġu 
promossi l-inklużjoni soċjali u tas-saħħa u 
jonqos il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa ma 
jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati 
Membri, iżda pjuttost jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir- Regolament ma jmurx lil 
hinn minn huwa meħtieġ biex jintlaħaq 
dak l-għan.

(51) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament taħt il-fergħa tal-Koeżjoni 
Soċjali u tad-Drittijiet Soċjali, jiġifieri li 
titjieb l-effikaċja u l-ġustizzja tas-swieq 
tax-xogħol u jiġi promoss aċċess għal 
impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u l-
kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jiġu 
promossi l-inklużjoni soċjali u tas-saħħa u 
jinqered il-faqar kif ukoll l-għanijiet
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa ma 
jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati 
Membri, iżda pjuttost jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet.

Or. en

Emenda 231
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jiġi promoss aċċess 
għal impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u 
l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jiġu 
promossi l-inklużjoni soċjali u tas-saħħa u 
jonqos il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet 
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa ma 
jistgħux jinkisbu biżżejjed mill-Istati 

(51) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jiġi promoss aċċess 
għal impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u 
l-kwalità tal-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
kura, jiġu promossi l-inklużjoni soċjali, l-
opportunitajiet indaqs u s-saħħa u jonqos 
il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet permezz tal-
fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa ma jistgħux jinkisbu 
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Membri, iżda pjuttost jistgħu jinkisbu aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta 
miżuri b'konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 
B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir- Regolament ma jmurx lil 
hinn minn huwa meħtieġ biex jintlaħaq dak 
l-għan.

biżżejjed mill-Istati Membri, iżda pjuttost 
jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri b'konformità 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. B'konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 
jintlaħaq dak l-għan.

Or. en
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