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Emenda 527
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

Or. fr

Emenda 528
Ádám Kósa

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

Dan jillimita l-flessibbiltà tal-ippjanar. L-integrazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiżi fl-ippjanar b'tali mod li tfixkel il-loġika tal-ippjanar (eż. minħabba li l-għan tal-
inklużjoni soċjali jista' saħansitra jinkludi għadd ta' oqsma affettwati wkoll mir-
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż).

Emenda 529
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

Appoġġ għad-dimensjoni soċjali tas-
Semestru Ewropew u l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

Or. en

Emenda 530
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

Appoġġ għad-dimensjoni soċjali tar-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi

Or. en

Emenda 531
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

L-indirizzar tal-isfidi lokali u reġjonali

Or. en

Emenda 532
Mara Bizzotto, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

Or. it

Emenda 533
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi soċjali 
identifikati fir-rapporti tal-pajjiżi u fir-
rakkomandazzjonijiet soċjali rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi u fis-Semestru 
Ewropew imsemmija fl-Artikolu 7(2) 
għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità 
apposta waħda jew bosta. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw il-konsistenza, il-
koerenza u s-sinerġiji ta' dawn il-
prijoritajiet mal-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u mal-Għanijiet ta' 
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Żvilupp Sostenibbli, filwaqt li jitqiesu l-
isfidi lokali u reġjonali.

Il-Kummissjoni għandha twettaq 
rieżamijiet annwali u tivvaluta jekk il-
programmi operazzjonali proposti humiex 
biżżejjed biex jiġu indirizzati l-problemi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
soċjali speċifiċi għall-pajjiżi bil-għan li 
jiġi implimentat il-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali. Fejn il-programmi 
operazzjonali jew l-azzjonijiet korrettivi 
proposti mill-Istati Membri ma jkunux 
biżżejjed, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi l-aġġustament mill-ġdid 
tagħhom.

Or. en

Emenda 534
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
Regolament Nru 2018/0206
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta. L-Istati Membri u, fejn xieraq 
il-Kummissjoni, għandhom irawmu 
sinerġiji u jiżguraw il-koordinazzjoni, il-
komplementarjetà u l-koerenza bejn dawn 
il-prijoritajiet speċifiċi u l-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, ipproklamat fis-17 ta' Novembru 2017, kien pass 
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importanti lejn Ewropa aktar soċjali. Huwa pedament b'saħħtu bbażat fuq prinċipji li 
jippermettu titjib fil-benessri u fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej. Barra minn hekk, l-
għoxrin prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jikkomplementaw perfettament l-
għanijiet ekonomiċi u soċjali tas-Semestru Ewropew.

Emenda 535
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi (CSRs) u 
fis-Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta. Għandha tiġi żgurata biżżejjed 
flessibbiltà fil-livell tal-awtorità ta' 
ġestjoni biex jiġu identifikati l-prijoritajiet 
u l-oqsma għall-investimenti tal-FSE+ 
b'konformità mal-isfidi lokali jew 
reġjonali speċifiċi, minħabba n-natura 
annwali tas-CSRs u l-karattru pluriennali 
tal-ipprogrammar tal-FSE+.

Or. en

Emenda 536
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

Għandha tiġi żgurata biżżejjed flessibbiltà 
fil-livell tal-awtorità ta' ġestjoni biex jiġu 
identifikati l-prijoritajiet u l-oqsma għall-
investimenti tal-FSE+ li jindirizzaw l-
isfidi lokali u reġjonali speċifiċi.
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Or. en

Emenda 537
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
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-Artikolu 
7(2) għandhom jiġu pprogrammati fi 
prijorità apposta waħda jew bosta jew fi 
programm. Għandha tiġi żgurata biżżejjed 
flessibbiltà fil-livell tal-awtorità ta' 
ġestjoni biex jiġu identifikati l-prijoritajiet 
u l-oqsma għall-investimenti tal-FSE+ 
b'konformità mal-isfidi lokali u reġjonali 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 538
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-Artikolu 
7(2) għandhom jiġu pprogrammati fi 
prijorità apposta waħda jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-Artikolu 
7(2) għandhom jiġu pprogrammati fi 
kwalunkwe wieħed mill-għanijiet speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 4(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-qsim ta' intervent fi prijoritajiet CSR u fi prijoritajiet mhux CSR iwassal għal 
frammentazzjoni ta' appoġġ mhux mixtieqa. Id-data dwar il-kontribuzzjoni lis-CSR tista' tkun 
ipprovduta permezz tal-monitoraġġ.

Emenda 539
Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta.

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi u fis-
Semestru Ewropew kif ukoll dawk relatati 
mal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija 
kif imsemmija fl-Artikolu 7(2) għandhom 
jiġu pprogrammati fi prijorità apposta 
waħda jew bosta.

Or. en

Emenda 540
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

Azzjonijiet innovattivi

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji
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tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

2. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq 
skala żgħira (esperimentazzjonijiet 
soċjali) żviluppati permezz tal-fergħa tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u ta' 
programmi oħra tal-Unjoni.

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed 
mill-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-punti 
(i) sa (x) tal-Artikolu -7(2).

4. Kull Stat Membru għandu 
jiddedika mill-inqas prijorità waħda 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 
2 jew tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' 
tiġi miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni 
ta' massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni 
nazzjonali b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għal dawn il-prijoritajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa rilevanti għall-ipprogrammar u tqiegħed taħt il-Kapitolu II bħala l-
Artikolu 11a l-ġdid.

Emenda 541
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

Żvilupp territorjali integrat

1. Il-FSE+ jista' jappoġġa l-iżvilupp 
territorjali integrat fi programmi taħt iż-
żewġ għanijiet imsemmija fl-Artikolu 4(2) 
tar-Regolament (UE) 2018/xxxx [is-CPR 
il-ġdid] skont il-Kapitolu II tat-Titolu III 
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ta' dan ir-Regolament [is-CPR il-ġdid].

2. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-iżvilupp territorjali 
integrat, appoġġat mill-FSE+, 
esklużivament permezz tal-formoli 
msemmija fl-Artikolu [22] tar-Regolament 
(UE) 2018/xxxx [is-CPR il-ġdid].

Or. en

Emenda 542
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Parti II – Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ ġenerali permezz tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+

Regoli speċifiċi għal eliġibbiltà, indikaturi 
u rapportar

Or. en

Emenda 543
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu 4(1) meta jiġi implimentat 
b'ġestjoni kondiviża ("l-appoġġ ġenerali 
permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+").

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu 4(1) meta jiġi implimentat 
b'ġestjoni kondiviża ("l-appoġġ ġenerali 
permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+").

L-Artikolu 13 japplika wkoll għall-appoġġ 
tal-FSE+ skont il-punt (xi) tal-
Artikolu 4(1).

Or. en
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Emenda 544
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu 4(1) meta jiġi implimentat 
b'ġestjoni kondiviża ("l-appoġġ ġenerali 
permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+").

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ 
għall-implimentazzjoni tal-għanijiet 
speċifiċi skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu -7(2).

Or. en

Emenda 545
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a

Żvilupp territorjali integrat.

(1) Il-FSE+ jista' jappoġġa l-iżvilupp 
territorjali integrat fi programmi taħt iż-
żewġ għanijiet imsemmija fl-Artikolu 4(2) 
tar-Regolament (UE) 2018/xxxx [is-CPR 
il-ġdid] skont il-Kapitolu II tat-Titolu III 
ta' dan ir-Regolament [is-CPR il-ġdid].

(2) L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-iżvilupp territorjali 
integrat, appoġġat mill-FSE+, 
esklużivament permezz tal-formoli 
msemmija fl-Artikolu [22] tar-Regolament 
(UE) 2018/xxxx [is-CPR il-ġdid].

Or. en



AM\1163931MT.docx 13/121 PE628.408v01-00

MT

Emenda 546
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar

Azzjonijiet innovattivi

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji 
tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

2. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq 
skala żgħira (esperimentazzjonijiet 
soċjali) żviluppati permezz tal-fergħa tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u ta' 
programmi oħra tal-Unjoni.

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed 
mill-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-punti 
(i) sa (x) tal-Artikolu 4(1).

4. Kull Stat Membru għandu 
jiddedika mill-inqas prijorità waħda 
għall-implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 
2 jew tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' 
tiġi miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni 
ta' massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni 
nazzjonali b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għal dawn il-prijoritajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu huwa rilevanti għall-ipprogrammar u għandu jitqiegħed taħt il-Kapitolu II 
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bħala l-Artikolu 11a l-ġdid.

Emenda 547
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet innovattivi Innovazzjonijiet soċjali

Or. en

Emenda 548
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji 
tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 549
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji 
tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, 
u/jew isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-sħab soċjali, l-
intrapriżi soċjali u s-soċjetà ċivili bħall-
Gruppi ta' Azzjoni Lokali li jfasslu u 
jimplimentaw strateġiji tal-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità.

Or. en

Emenda 550
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji 
tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u esperimentazzjonijiet soċjali bl-
użu ta' approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari l-
awtoritajiet lokali, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji 
tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

Or. en

Emenda 551
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)



PE628.408v01-00 16/121 AM\1163931MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 5. L-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw, fil-programmi operazzjonali 
tagħhom jew fi stadju aktar tard matul l-
implimentazzjoni, l-oqsma għall-
innovazzjoni soċjali u l-
esperimentazzjonijiet soċjali li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 552
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 6. Il-Kummissjoni għandha 
tiffaċilita l-bini tal-kapaċitajiet għall-
innovazzjoni soċjali, b'mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għat-tagħlim 
reċiproku, l-istabbiliment ta' netwerks, u 
t-tixrid u l-promozzjoni ta' prassi u 
metodoloġiji tajbin.

Or. en

Emenda 553
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq 
skala żgħira (esperimentazzjonijiet soċjali) 
żviluppati permezz tal-fergħa tal-Impjiegi 
u l-Innovazzjoni Soċjali u ta' programmi 

2. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq 
skala żgħira (innovazzjoni soċjali u 
esperimentazzjonijiet soċjali) żviluppati 
permezz tal-fergħa tal-Impjiegi u l-
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oħra tal-Unjoni. Innovazzjoni Soċjali u ta' programmi oħra 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 554
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq 
skala żgħira (esperimentazzjonijiet soċjali) 
żviluppati permezz tal-fergħa tal-Impjiegi 
u l-Innovazzjoni Soċjali u ta' programmi 
oħra tal-Unjoni.

2. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
it-titjib ta' approċċi innovattivi ttestjati fuq 
skala żgħira (innovazzjoni soċjali u 
esperimentazzjonijiet soċjali) żviluppati 
permezz tal-fergħa tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u ta' programmi oħra 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 555
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed mill-
għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-punti (i) sa 
(x) tal-Artikolu 4(1).

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed mill-
għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 4(1).

Or. en

Emenda 556
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3



PE628.408v01-00 18/121 AM\1163931MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed mill-
għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-punti (i) sa 
(x) tal-Artikolu 4(1).

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati f'xi wieħed mill-
għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu 4(1).

Or. en

Emenda 557
Ulrike Trebesius

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jiddedika 
mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew 
tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi 
miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għal dawn il-
prijoritajiet.

4. Kull Stat Membru għandu jiddedika 
mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew 
tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi 
miżjuda għall-85 % skont il-ġid relattiv 
tar-reġjun għall-allokazzjoni ta' massimu 
ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għal dawn il-
prijoritajiet.

Or. en

Emenda 558
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jiddedika 
mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew 
tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi 
miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' 

4. Kull Stat Membru għandu jiddedika 
mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew 
tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi 
miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' 
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massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għal dawn il-
prijoritajiet.

massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għal dawn il-
prijoritajiet. Ir-regoli ta' implimentazzjoni 
u ta' awditu għal tali azzjonijiet 
għandhom ikunu flessibbli biżżejjed biex 
jippermettu t-teħid ta' riskju u l-
kreattività.

Or. en

Emenda 559
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu jiddedika 
mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew 
tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi 
miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għal dawn 
il-prijoritajiet.

4. Kull Stat Membru għandu jiddedika 
mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 jew 2 jew 
tat-tnejn. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal dawn il-prijoritajiet tista' tiġi 
miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test jidher li huwa żejjed u jqajjem dubji dwar kif il-limitu għandu jiġi kkalkolat.

Emenda 560
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Mill-inqas 5 % tar-riżorsi tal-
FSE+ fil-livell nazzjonali, aktar milli 
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għall-assistenza teknika, għandu jkun 
allokat għall-prijoritajiet stabbiliti taħt 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 561
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Sabiex tinbena l-kapaċità ta' 
innovazzjoni tal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti (bħall-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali jew lokali, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u tal-ekonomija soċjali, 
is-sħab soċjali, il-kooperattivi u l-gruppi 
ta' azzjoni lokali) il-prijoritajiet iddedikati 
se jipprovdu riżorsi għall-finanzjament 
tar-riżorsi tal-innovazzjoni soċjali u tal-
pjattaformi tal-kompetenza fil-missjoni 
biex jassistu b'mod effettiv fit-tfassil, it-
tħejjija, l-implimentazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-adattament jew ir-
replikazzjoni ta' azzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 562
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Kooperazzjoni transnazzjonali

1. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali taħt prijorità speċifika.
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2. Azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali jistgħu jiġu pprogrammati 
f'xi wieħed mill-għanijiet speċifiċi fil-
punti (i) sa (x) tal-Artikolu 4(1).

3. Ir-rata ta' kofinanzjament 
massima għal din il-prijorità tista' tiġi 
miżjuda għall-95 % għall-allokazzjoni ta' 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni 
nazzjonali b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għal dawn il-prijoritajiet.

Or. en

Emenda 563
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Minbarra l-ispejjeż imsemmija fl-
Artikolu [58] tas-[CPR futur], l-ispejjeż li 
ġejjin mhumiex eliġibbli għall-appoġġ 
ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+:

1. Minbarra l-ispejjeż imsemmija fl-
Artikolu [58] tas-[CPR futur], l-ispejjeż li 
ġejjin mhumiex eliġibbli skont il-punti (i) 
sa (x) tal-Artikolu -7(2):

Or. en

Emenda 564
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ix-xiri ta' art u proprjetà immobbli, 
u l-forniment ta' infrastruttura, u

(a) ix-xiri ta' art u proprjetà immobbli,

Or. en
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Emenda 565
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri ta' għamara, tagħmir u 
vetturi għajr meta x-xiri jkun meħtieġ 
biex jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew
dawn l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, 
jew ix-xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar 
alternattiva ekonomika.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' eliġibbiltà għandhom jiġu ssimplifikati. Peress li n-nefqa kollha għandha tkun 
meħtieġa għall-kisba tal-għanijiet tal-operazzjoni, dan it-test huwa żejjed u għandu jitħassar. 
Għandu jkun hemm aktar enfasi fuq il-kisba tal-outputs u fuq ir-riżultati minflok ma jiġu 
stabbiliti regoli dettaljati li fil-fatt dejjem qed jiġu osservati.

Emenda 566
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri ta' għamara, tagħmir u 
vetturi għajr meta x-xiri jkun meħtieġ 
biex jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew 
dawn l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, 
jew ix-xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar 
alternattiva ekonomika.

imħassar

Or. en

Emenda 567
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri ta' għamara, tagħmir u 
vetturi għajr meta x-xiri jkun meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew dawn 
l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, jew ix-
xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar 
alternattiva ekonomika.

(b) ix-xiri ta' għamara, tagħmir u 
vetturi għajr meta x-xiri jkun meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew dawn 
l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, jew ix-
xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar 
alternattiva ekonomika, jew jekk meħtieġa 
biex jiżguraw akkomodazzjoni raġonevoli 
biex tkun żgurata aċċessibbiltà universali 
għal persuni b'diżabbiltà.

Or. en

Emenda 568
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ix-xiri ta' għamara, tagħmir u 
vetturi għajr meta x-xiri jkun meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni, jew dawn 
l-oġġetti jiġu deprezzati għalkollox, jew 
ix-xiri ta' dawn l-oġġetti jkun l-aktar 
alternattiva ekonomika.

(b) ix-xiri ta' għamara, tagħmir u 
vetturi meta x-xiri ma jkunx meħtieġ biex 
jintlaħaq l-għan tal-operazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tfittex li ttaffi l-oneru tal-provi u tiżgura li l-FSE+ jista' jipprovdi volum sħiħ ta' 
appoġġ fil-qafas ta' operazzjoni unika fejn debitament ġustifikat, pereżempju biex jiġu 
ffinanzjati s-servizzi soċjali bl-elementi kollha meħtieġa inklużi l-għamara u t-tagħmir 
neċessarji. L-użu tal-finanzjament trasversali waħdu mhuwiex għażla kruċjali u jwassal għal 
piż amministrattiv addizzjonali għall-Awtoritajiet ta' Ġestjoni u għall-benefiċjarji kif jidher 
ċar mill-esperjenza tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013.
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Emenda 569
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kontribuzzjonijiet in natura fil-
forma ta' għotjiet jew salarji żburżati minn 
parti terza għall-benefiċċju tal-parteċipanti 
f'operazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li dawn il-kontribuzzjonijiet in 
natura jiġġarrbu skont ir-regoli nazzjonali, 
inkluż ir-regoli tal-kontabbiltà, u ma 
jaqbżux l-ispiża mġarrba mill-parti terza.

2. Il-kontribuzzjonijiet in natura fil-
forma ta' għotjiet jew salarji żburżati minn 
parti terza għall-benefiċċju tal-parteċipanti 
f'operazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni taħt il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu -7(2), diment li dawn il-
kontribuzzjonijiet in natura jiġġarrbu skont 
ir-regoli nazzjonali, inkluż ir-regoli tal-
kontabbiltà, u ma jaqbżux l-ispiża mġarrba 
mill-parti terza.

Or. en

Emenda 570
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allokazzjoni addizzjonali 
speċifika li rċivew ir-reġjuni ultraperiferiċi 
u r-reġjuni tal-livell tan-NUTS 2 li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 
tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni 
tal-1994 għandha tintuża biex tappoġġa l-
kisba tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-
paragrafu 1 tal-Artikolu 4.

3. L-allokazzjoni addizzjonali 
speċifika li rċivew ir-reġjuni ultraperiferiċi 
u r-reġjuni tal-livell tan-NUTS 2 li 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 
tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni 
tal-1994 għandha tintuża biex tappoġġa l-
kisba tal-għanijiet speċifiċi stabbiliti fil-
paragrafu 2 tal-Artikolu -7.

Or. en

Emenda 571
Michael Detjen
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100 % tar-remunerazzjoni abitwali 
għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

imħassar

Or. de

Justification

In der vorgeschlagenen Dachverordnung werden in Artikel 48 Absatz 1 in Kombina-tion mit 
Artikel 57 klare Ausführungen zu den förderfähigen Kosten gemacht. Damit sind auch 
tarifgebundene Träger und Einrichtungen inkludiert. Insofern ist nicht er-sichtlich, warum 
sich die hier angeführte Förderfähigkeit der direkten Personalkosten auf Eurostat-Daten 
beziehen soll. Es besteht zudem die Gefahr, dass die hier aus-gewiesenen Personalkosten 
unterhalb der ausgehandelten Tarife liegen. Tarifge-bundene Träger würden dadurch 
benachteiligt werden. Der ESF+ will insbesondere gute Arbeitsbedingungen fördern und 
damit auch tarifgebundene Entgelte. Diese Ausrichtung ist nur möglich, wenn der Art. 14 
Absatz 4 gestrichen wird.

Emenda 572
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100% tar-remunerazzjoni abitwali 
għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' eliġibbiltà għandhom jiġu ssimplifikati. Id-data tal-Eurostat hija ppubblikata 
b'dewmien sostanzjali. Din ir-regola l-ġdida toħloq inċertezza legali sinifikanti għall-
benefiċjarji, piż amministrattiv u riskju ta' żbalji. Hi tillimita wkoll il-kooperazzjoni 
transnazzjonali peress li l-pagi fost l-Istati Membri jvarjaw b'mod sostanzjali. Għalhekk 
nissuġġerixxu li jitħassar il-paragrafu.

Emenda 573
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100% tar-remunerazzjoni abitwali 
għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

imħassar

Or. en

Emenda 574
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100% tar-remunerazzjoni abitwali 
għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

imħassar

Or. en
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Emenda 575
Georgi Pirinski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+,
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100 % tar-remunerazzjoni abitwali 
għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu -7(2) diment li l-livell tagħhom 
ma jkunx iżjed minn 100 % tar-
remunerazzjoni abitwali għall-professjoni 
jew l-għarfien espert speċifiku 
kkonċernati fl-Istat Membru kif turi d-data 
tal-Eurostat jew ġustifikazzjoni 
dokumentata rilevanti oħra pprovduta 
mill-Awtorità ta' Ġestjoni rispettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-data statistika medja dwar ir-remunerazzjonijiet mhijiex rappreżentattiva biżżejjed meta l-
għarfien espert speċifiku jkun meħtieġ matul l-implimentazzjoni ta' operazzjoni tal-FSE+. 
Barra minn hekk, l-istatistika uffiċjali ma tasalx li tindika l-ispejjeż eżatti tal-persunal għal 
kull professjoni f'attivitajiet ekonomiċi differenti fejn il-pagi jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti
minn settur jew fergħa għall-oħra.

Emenda 576
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100 % tar-remunerazzjoni abitwali 

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100 % tar-remunerazzjoni abitwali 
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għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat 
sakemm ma japplikawx il-ftehimiet 
kollettivi.

Or. en

Emenda 577
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mill-appoġġ ġenerali tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+,
diment li l-livell tagħhom ma jkunx iżjed 
minn 100 % tar-remunerazzjoni abitwali 
għall-professjoni kkonċernata fl-Istat 
Membru kif turi d-data tal-Eurostat.

4. L-ispejjeż diretti tal-persunal 
għandhom ikunu eliġibbli għal 
kontribuzzjoni skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu -7(2) diment li l-livell tagħhom 
ma jkunx iżjed minn 100 % tar-
remunerazzjoni abitwali għall-professjoni 
kkonċernata fl-Istat Membru kif turi d-data 
tal-Eurostat.

Or. en

Emenda 578
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programmi li jibbenefikaw mill-
appoġġ ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-
Regolament biex jiġi sorveljat il-progress 
fl-implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

1. Il-programmi li jkopru l-objettivi 
speċifiċi skont il-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu -7(2) għandhom jużaw indikaturi 
komuni tal-outputs u tar-riżultati, kif 
stabbilit fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament 
biex jiġi sorveljat il-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi.
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Or. en

Emenda 579
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-FSE+ se jkun jista' jappoġġa 
azzjonijiet innovattivi li, permezz tal-isport 
u l-attività fiżika, għandhom l-għan li 
jagħtu spinta lill-inklużjoni soċjali, b'mod 
partikolari lill-gruppi żvantaġġati, u li 
jippromwovu l-prevenzjoni tas-saħħa u l-
mard.

Or. es

Emenda 580
Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-data dwar l-indikaturi għall-
parteċipanti għandha tintbagħat biss meta 
tkun disponibbli d-data kollha mitluba fil-
punt (1a) tal-Anness 1 relatata ma' dak il-
parteċipant.

4. Id-data personali tal-persuni 
individwali relatata mal-indikaturi 
meħtieġa skont il-punt 1a u 3 tal-Anness 1 
tinġabar minn kull parteċipant. Id-data 
dwar l-indikaturi għall-parteċipanti 
għandha tintbagħat biss meta tkun 
disponibbli d-data kollha mitluba fil-
punt (1a) tal-Anness 1 relatata ma' dak il-
parteċipant.

Or. en

Emenda 581
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
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta d-data tkun disponibbli fir-
reġistri jew f'sorsi ekwivalenti, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu li l-
Awtoritajiet ta' Ġestjoni u korpi oħra fdati 
bil-ġbir tad-data meħtieġa għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-appoġġ 
ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+, jiksbu din id-data mir-reġistri 
tad-data jew minn sorsi ekwivalenti, 
b'konformità mal-punti (c) u (e) tal-
Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 
2016/679,

5. Meta d-data tkun disponibbli fir-
reġistri jew f'sorsi ekwivalenti, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu li l-
Awtoritajiet ta' Ġestjoni u korpi oħra fdati 
bil-ġbir tad-data meħtieġa għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-progress li 
sar lejn il-kisba tal-għanijiet speċifiċi 
skont il-punti (i) sa (x) tal-Artikolu -7(2) 
biex jiksbu din id-data mir-reġistri tad-data 
jew minn sorsi ekwivalenti, b'konformità 
mal-punti (c) u (e) tal-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (UE) 2016/679,

Or. en

Emenda 582
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta d-data tkun disponibbli fir-
reġistri jew f'sorsi ekwivalenti, l-Istati 
Membri għandhom jippermettu li l-
Awtoritajiet ta' Ġestjoni u korpi oħra fdati 
bil-ġbir tad-data meħtieġa għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-appoġġ 
ġenerali tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+, jiksbu din id-data mir-reġistri tad-
data jew minn sorsi ekwivalenti, 
b'konformità mal-punti (c) u (e) tal-
Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 
2016/679,

5. Meta d-data tkun disponibbli fir-
reġistri jew f'sorsi ekwivalenti, l-Istati 
Membri jistgħu jħallu lill-Awtoritajiet ta' 
Ġestjoni u korpi oħra fdati bil-ġbir tad-data 
meħtieġa għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-appoġġ ġenerali tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, jiksbu din 
id-data mir-reġistri tad-data jew minn sorsi 
ekwivalenti, b'konformità mal-punti (c) u 
(e) tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 
2016/679,

Or. de
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Emenda 583
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-
Anness I, meta jitqies meħtieġ, biex 
tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress 
fl-implimentazzjoni tal-programmi.

imħassar

Or. de

Emenda 584
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-
Anness I, meta jitqies meħtieġ, biex tiżgura 
valutazzjoni effettiva tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-programmi.

6. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 38 biex temenda l-indikaturi fl-
Anness I, meta jitqies meħtieġ, biex tiżgura 
valutazzjoni effettiva tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-programmi li 
għandhom jinkludu valutazzjoni tal-
impatt fir-rigward tas-sessi biex tiġi 
mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-
programmi tal-FSE+ fir-rigward tal-
ugwaljanza tas-sessi.

Or. en

Emenda 585
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-indikaturi li jirreferu għall-
individwi jridu dejjem jiġu diżaggregati 
skont is-sess.

Or. en

Emenda 586
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punt (xi) tal-Artikolu 4(1).

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punti (x) u (xi) tal-
Artikolu 4(1).

Or. de

Emenda 587
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punt (xi) tal-Artikolu 4(1).

Dan il-Kapitolu japplika għall-appoġġ tal-
FSE+ skont il-punt (xi) tal-Artikolu -7(2).

Or. en

Emenda 588
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-benefiċjarji għandhom 
jagħżlu l-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika skont kriterji oġġettivi relatati mal-
ħtiġijiet tal-aktar persuni fil-bżonn. Il-
kriterji tal-għażla għall-prodotti alimentari, 
u meta xieraq għall-oġġetti, għandhom 
iqisu wkoll aspetti klimatiċi u ambjentali, 
b'mod partikolari ħalli jonqos il-ħela tal-
ikel. Meta xieraq, l-għażla tat-tip ta' 
prodotti alimentari li jridu jitqassmu 
għandha ssir wara li jitqies il-kontribut 
tagħhom għal dieta bilanċjata tal-aktar 
persuni fil-bżonn.

L-Istati Membri u l-benefiċjarji għandhom 
jagħżlu l-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika skont il-ħtiġijiet tal-aktar persuni 
fil-bżonn. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti alimentari, u meta xieraq għall-
oġġetti, għandhom iqisu wkoll aspetti 
klimatiċi u ambjentali, b'mod partikolari 
ħalli jonqos il-ħela tal-ikel u plastik li 
jintuża darba biss. L-għażla tat-tip ta' 
prodotti alimentari li jridu jitqassmu 
għandha ssir wara li jitqies il-kontribut 
tagħhom għal dieta bilanċjata tal-aktar 
persuni fil-bżonn.

Or. en

Emenda 589
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika 
jistgħu jingħataw direttament lill-aktar 
persuni fil-bżonn jew indirettament 
permezz ta' vawċers jew kards, diment li 
dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza 
materjali bażika kif stabbilit fl-
Artikolu 2(3).

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika 
jistgħu jingħataw direttament lill-aktar 
persuni fil-bżonn jew indirettament 
permezz ta' vawċers jew kards, diment li 
dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza 
materjali bażika kif stabbilit fl-
Artikolu 2(3) u mhux qed jissostitwixxu xi 
benefiċċju soċjali eżistenti jew jaffettwaw 
l-eliġibbiltà li wieħed jirċievi l-benefiċċji 
soċjali fil-futur.

Or. en

Emenda 590
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika 
jistgħu jingħataw direttament lill-aktar 
persuni fil-bżonn jew indirettament 
permezz ta' vawċers jew kards, diment li 
dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza 
materjali bażika kif stabbilit fl-
Artikolu 2(3).

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika 
jistgħu jingħataw direttament lill-aktar 
persuni fil-bżonn jew indirettament 
permezz ta' vawċers jew kards, diment li 
dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza 
materjali bażika kif stabbilit fl-
Artikolu 2(3) u mhux qed jissostitwixxu xi 
benefiċċju soċjali eżistenti jew 
ikkunsidrati f'dak li jikkonċerna l-
eliġibbiltà tal-benefiċċji soċjali fil-futur.

Or. en

Emenda 591
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika 
jistgħu jingħataw direttament lill-aktar 
persuni fil-bżonn jew indirettament 
permezz ta' vawċers jew kards, diment li 
dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza 
materjali bażika kif stabbilit fl-
Artikolu 2(3).

L-ikel u/jew l-assistenza materjali bażika 
jistgħu jingħataw direttament lill-aktar 
persuni fil-bżonn jew indirettament 
permezz ta' vawċers jew kards, diment li 
dawn jissarrfu biss f'ikel u/jew assistenza 
materjali bażika kif stabbilit fl-
Artikolu 2(3) u mhux qed jissostitwixxu xi 
benefiċċju soċjali eżistenti.

Or. en

Emenda 592
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali għandu jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. en

Emenda 593
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali għandu jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. en

Emenda 594
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali għandu jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.
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Or. en

Emenda 595
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali għandu jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. en

Emenda 596
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali għandu jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. en

Emenda 597
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali għandu jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. en

Emenda 598
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jrid jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. es

Emenda 599
Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jrid jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. es
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Emenda 600
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jista' jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

4. It-twassil tal-ikel u/jew assistenza 
materjali jeħtieġ jiġi kkumplimentat 
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Or. de

Emenda 601
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prijorità b'rabta mal-appoġġ skont il-punt 
(xi) tal-Artikolu 4(1) għandha tistabbilixxi:

Prijorità b'rabta mal-appoġġ skont il-punt 
(xi) tal-Artikolu -7(2) għandha 
tistabbilixxi:

Or. en

Emenda 602
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika mogħtija lill-aktar persuni fil-bżonn 

1. L-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika mogħtija lill-aktar persuni fil-bżonn 
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jistgħu jinxtraw mill-benefiċjarju jew 
f'ismu, jew isiru disponibbli bla ħlas għall-
benefiċjarju.

jistgħu jinxtraw b'konsultazzjoni mal-
benefiċjarju, jew isiru disponibbli bla ħlas 
għall-benefiċjarju.

Or. en

Emenda 603
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika għandhom jitqassmu bla ħlas lill-
aktar persuni fil-bżonn.

2. L-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika għandhom jitqassmu bla ħlas lill-
aktar persuni fil-bżonn, ħlief f'każijiet 
ġustifikati fejn il-proġetti jistgħu jistaqsu 
lill-benefiċjarji biex jikkontribwixxu 
somma simbolika għall-proġett jew is-
servizzi bħala miżura biex 
jissalvagwardjaw id-dinjità tal-persuna. 
Kontribuzzjoni bħal din m'għandhiex 
titqies bħala ħlas għal xi għajnuna 
mogħtija.

Or. en

Emenda 604
Ádám Kósa

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u 
tal-ħażna li jġarrbu l-benefiċjarji involuti 
fit-tqassim tal-ikel u/jew l-assistenza 
materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn 
b'rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a); jew 5 %tal-ispejjeż tal-valur 
tal-prodotti alimentari li jkun sar 
disponiment minnhom b'konformità mal-

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u 
tal-ħażna li jġarrbu l-benefiċjarji involuti 
fit-tqassim tal-ikel u/jew l-assistenza 
materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn 
b'rata fissa ta' massimu ta' 10 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a); jew ta' 
massimu ta' 10 % tal-ispejjeż tal-valur tal-
prodotti alimentari li jkun sar disponiment 
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Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013.

minnhom b'konformità mal-Artikolu 16 
tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Abbażi tal-esperjenza sal-lum, l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u tal-ħażna li jġarrbu l-
benefiċjarji ma jistgħux ikunu koperti minn 5 %, iżda minn 8 % sa 10 % biss.

Emenda 605
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ispejjeż tal-miżuri ta' 
akkumpanjament imwettqa mill-
benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati 
mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-
assistenza materjali bażika lill-aktar 
persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

(e) l-ispejjeż tal-miżuri ta' 
akkumpanjament imwettqa mill-
benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati 
mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-
assistenza materjali bażika lill-aktar 
persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' mill-inqas 
5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a). 
Dan l-appoġġ għandu jkun disponibbli 
għal kunsinni ta' għajnuna fil-punt ta' 
kuntatt mal-utenti kif ukoll ma' partijiet 
ikkonċernati oħra.

Or. en

Emenda 606
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ispejjeż tal-miżuri ta' 
akkumpanjament imwettqa mill-
benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati 
mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-

(e) l-ispejjeż tal-miżuri ta' 
akkumpanjament imwettqa mill-
benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati 
mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-



AM\1163931MT.docx 41/121 PE628.408v01-00

MT

assistenza materjali bażika lill-aktar 
persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

assistenza materjali bażika lill-aktar 
persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' mhux 
inqas minn 5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-
punt (a).

Or. de

Emenda 607
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-ispejjeż tal-miżuri ta' 
akkumpanjament imwettqa mill-
benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati 
mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-
assistenza materjali bażika lill-aktar 
persuni fil-bżonn b'rata fissa ta' 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

(e) l-ispejjeż tal-miżuri ta' 
akkumpanjament imwettqa mill-
benefiċjarji jew f'isimhom u ddikjarati 
mill-benefiċjarji li jwasslu l-ikel u/jew l-
assistenza materjali bażika lill-aktar 
persuni fil-bżonn b'minimu ta' 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

Or. en

Emenda 608
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ispejjeż ta' oġġetti użati (second-
hand).

imħassar

Or. en

Emenda 609
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a

Ir-rata ta' kofinanzjament għal azzjonijiet 
ipprogrammati taħt l-Artikolu 4(1), il-
punti (x) u (xi) hija stabbilita għal 85 %.

Or. en

Emenda 610
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament biex isegwu l-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

1. (a) Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament biex isegwu l-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

(b) Il-prijoritajiet li jindirizzaw l-
inklużjoni soċjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-
riżultati, kif stipulat fl-Anness II (1) ta' 
dan ir-Regolament biex jimmonitorjaw il-
progress fl-implimentazzjoni. Il-
programmi jistgħu jużaw ukoll indikaturi 
speċifiċi għall-programmi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suċċess tal-miżuri tal-inklużjoni soċjali ma jistgħux jitkejlu b'indikaturi relatati mas-suq 
tax-xogħol kif issuġġerit mir-Regolament, għaliex dawk l-attivitajiet ġeneralment mhumiex 
orjentati lejn is-suq tax-xogħol.
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Emenda 611
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament biex isegwu l-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

1. Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament biex isegwu l-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi. Ir-rekwiżiti ta' rappurtar lejn 
miżuri li jindirizzaw id-deprivazzjoni 
materjali għandhom jinżammu sempliċi 
kemm jista' jkun, minħabba n-natura 
bbażata fuq il-volontarjat ta' dawn is-
servizzi u l-ħtieġa li tiġi rrispettata d-
dinjità umana tar-riċevituri.

Or. en

Emenda 612
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament biex isegwu l-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

1. Il-prijoritajiet li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali għandhom jużaw 
indikaturi komuni tal-outputs u tar-riżultati, 
kif stipulat fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament biex isegwu l-progress fl-
implimentazzjoni. Il-programmi jistgħu 
jużaw ukoll indikaturi speċifiċi għall-
programmi. Ir-rekwiżiti ta' rappurtar 
għandhom jinżammu sempliċi kemm jista' 
jkun.
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Or. en

Emenda 613
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sat-30 ta' Ġunju 2025 u sat-
30 ta' Ġunju 2028, l-Awtoritajiet ta' 
Ġestjoni għandhom jirrapportaw lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-istħarriġ 
strutturat dwar ir-riċevituri finali mwettaq 
tul is-sena preċedenti. Dan l-istħarriġ 
għandu jkun ibbażat fuq il-mudell li 
għandha tistabbilixxi l-Kummissjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

3. Sat-30 ta' Ġunju 2025 u sat-
30 ta' Ġunju 2028, l-Awtoritajiet ta' 
Ġestjoni għandhom jirrapportaw lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-istħarriġ 
strutturat anonimu dwar ir-riċevituri finali 
mwettaq tul is-sena preċedenti u jiffukaw 
fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien 
tagħhom u n-natura tad-deprivazzjoni 
materjali tagħhom. Dan l-istħarriġ għandu 
jkun ibbażat fuq il-mudell li għandha 
tistabbilixxi l-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 614
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sat-30 ta' Ġunju 2025 u sat-
30 ta' Ġunju 2028, l-Awtoritajiet ta' 
Ġestjoni għandhom jirrapportaw lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-istħarriġ 
strutturat dwar ir-riċevituri finali mwettaq 
tul is-sena preċedenti. Dan l-istħarriġ 
għandu jkun ibbażat fuq il-mudell li 
għandha tistabbilixxi l-Kummissjoni 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni.

3. Sat-30 ta' Ġunju 2025 u sat-
30 ta' Ġunju 2028, l-Awtoritajiet ta' 
Ġestjoni għandhom jirrapportaw lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-istħarriġ 
strutturat anonimu dwar ir-riċevituri finali 
mwettaq tul is-sena preċedenti, jiffukaw 
fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien 
tagħhom u n-natura tad-deprivazzjoni 
materjali tagħhom. Dan l-istħarriġ għandu 
jkun ibbażat fuq il-mudell li għandha 



AM\1163931MT.docx 45/121 PE628.408v01-00

MT

tistabbilixxi l-Kummissjoni permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 615
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu -23 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -23

Għanijiet speċifiċi

B'konformità mal-għanijiet ġenerali 
stabbiliti fl-Artikolu 3, il-Fergħa tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali se 
tappoġġa l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(a) Għan speċifiku 1: Appoġġ għall-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-
istrumenti, il-politiki (il-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' impjieg ta' kwalità u 
sostenibbli, il-garanzija ta' protezzjoni 
soċjali adegwata u deċenti, il-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar u t-
titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol) u l-liġi 
rilevanti tal-Unjoni u l-promozzjoni ta' 
tfassil ta' politika bbażat fuq l-evidenza, l-
innovazzjoni soċjali u l-progress soċjali, 
bi sħubija mas-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
korpi pubbliċi u privati.

(b) Għan speċifiku 2: Promozzjoni tal-
mobbiltà ġeografika volontarja tal-
ħaddiema fuq bażi ġusta u tingħata spinta 
lill-opportunitajiet tax-xogħol billi jiġu 
żviluppati swieq tax-xogħol tal-Unjoni ta' 
kwalità għolja u inklużivi li jkunu 
miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd, 
filwaqt li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-
ħaddiema fl-Unjoni kollha, inkluż il-
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moviment ħieles.

(c) Għan speċifiku 3: Promozzjoni tal-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali billi tiżdied 
id-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-
mikrofinanzjament għal nies vulnerabbli 
li jkunu jixtiequ jibdew mikrointrapriża 
kif ukoll għall-mikrointrapriżi eżistenti, u 
billi jingħata aċċess akbar għall-
finanzjament ta' intrapriżi soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet speċifiċi tal-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali huma nieqsa fil-proposta 
tal-Kummissjoni. Il-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali hija kontinwazzjoni tal-
Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) 2014-2020. L-għanijiet speċifiċi 
proposti jaqblu mal-objettivi li l-Kummissjoni tuża għall-EaSI fid-Dikjarazzjonijiet tal-
Programm ippreżentati fil-pakkett tal-baġits annwali tal-Unjoni.

Emenda 616
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiżviluppa għarfien analitiku 
komparattiv ta' kwalità għolja ħalli jkun 
żgurat li l-politiki intiżi biex jilħqu l-
għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Arikolu 4
ikunu bbażati fuq evidenza soda u jkunu 
rilevanti għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
kundizzjonijiet fil-pajjiżi assoċjati;

(a) tiżviluppa għarfien analitiku 
komparattiv ta' kwalità għolja ħalli jkun 
żgurat li l-politiki intiżi biex jilħqu l-
għanijiet ġenerali stabbiliti fl-Arikolu 3
ikunu bbażati fuq evidenza soda u jkunu 
rilevanti għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
kundizzjonijiet fl-Istati Membri 
individwali u fil-pajjiżi assoċjati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-għan għandu jkun rilevanti għall-Istati Membri u mhux biss għall-pajjiżi assoċjati. Ara 
l-Artikolu 15 tar-Regolament Nru 1296/2013 dwar il-programm tal-UE għall-impjiegi u l-
innovazzjoni soċjali.
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Emenda 617
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiffaċilita skambju effettiv u 
inklużiv tal-informazzjoni, tagħlim 
reċiproku, evalwazzjonijiet bejn il-pari u 
djalogu fuq il-politiki fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 biex il-pajjiżi assoċjati 
jingħataw l-għajnuna ħalli jieħdu l-miżuri 
ta' politika xierqa;

(b) tiffaċilita skambju effettiv u 
inklużiv tal-informazzjoni, tagħlim 
reċiproku, evalwazzjonijiet bejn il-pari u 
djalogu fuq il-politiki fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 3 biex l-Istati Membri u l-
pajjiżi assoċjati jingħataw l-għajnuna ħalli 
jieħdu l-miżuri ta' politika xierqa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-għan għandu jkun rilevanti għall-Istati Membri u mhux biss għall-pajjiżi assoċjati. Ara 
l-Artikolu 15 tar-Regolament Nru 1296/2013 dwar il-programm tal-UE għall-impjiegi u l-
innovazzjoni soċjali.

Emenda 618
Brando Benifei

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tappoġġa l-esperimentazzjonijiet 
soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u 
ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati 
biex jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu 
l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika 
soċjali;

(c) tappoġġa l-esperimentazzjonijiet 
soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 3 u 
ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati 
biex jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu 
l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika 
soċjali, b'fokus speċjali fuq il-promozzjoni 
taż-żieda tal-proġetti lokali żviluppati mill-
ibliet, l-awtoritajiet reġjonali u lokali, is-
sħab soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-atturi soċjoekonomiċi fil-
qasam tal-akkoljenza u l-inklużjoni 
soċjali u l-integrazzjoni taċ-ċittadini ta' 
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pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 619
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tappoġġa l-esperimentazzjonijiet 
soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u 
ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati 
biex jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu 
l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika 
soċjali;

(c) tappoġġa l-esperimentazzjonijiet 
soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u 
ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati 
biex jippreparaw u jfasslu, jimplimentaw, 
jittrasferixxu jew itejbu l-innovazzjonijiet 
soċjali ttestjati;

Or. en

Emenda 620
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tappoġġa l-esperimentazzjonijiet 
soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4 u 
ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati 
biex jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu 
l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika 
soċjali;

(c) tappoġġa l-esperimentazzjonijiet 
soċjali fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 3 u 
ssawwar il-kapaċità tal-partijiet konċernati 
biex jimplimentaw, jittrasferixxu jew itejbu 
l-innovazzjonijiet ittestjati tal-politika 
soċjali;

Or. en

Emenda 621
Michael Detjen
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni vulnerabbli);

(d) tiżviluppa u tagħti servizzi speċifiċi 
ta' appoġġ lil ħaddiema, lil dawk li 
jħaddmu u lil persuni li qed ifittxu impjieg 
ħalli jiġu żviluppati swieq tax-xogħol 
Ewropej integrati, li jvarjaw mit-tħejjija ta' 
qabel ir-reklutaġġ sal-għajnuna għal wara 
l-kollokament f'impjieg biex jimtlew 
postijiet battala f'ċerti setturi, 
professjonijiet, pajjiżi, reġjuni periferiċi 
jew għal gruppi partikolari (eż. il-
ħaddiema transfruntiera u l-persuni
vulnerabbli);

Or. de

Emenda 622
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni vulnerabbli);

(d) tiżviluppa u tagħti servizzi speċifiċi 
ta' appoġġ lil ħaddiema, lil dawk li 
jħaddmu u lil persuni li qed ifittxu impjieg 
ħalli jiġu żviluppati swieq tax-xogħol 
Ewropej integrati, li jvarjaw mit-tħejjija ta' 
qabel ir-reklutaġġ sal-għajnuna għal wara 
l-kollokament f'impjieg biex jimtlew 
postijiet battala f'ċerti setturi, 
professjonijiet, pajjiżi, reġjuni periferiċi 
jew għal gruppi partikolari (eż. il-
ħaddiema transfruntiera u l-persuni
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli);

Or. en
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Emenda 623
Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni vulnerabbli);

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari, speċjalment komunitajiet 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli;

Or. es

Emenda 624
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni vulnerabbli);

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli);

Or. en
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Emenda 625
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil dawk li jħaddmu u lil persuni li qed 
ifittxu impjieg ħalli jiġu żviluppati swieq 
tax-xogħol Ewropej integrati, li jvarjaw 
mit-tħejjija ta' qabel ir-reklutaġġ sal-
għajnuna għal wara l-kollokament 
f'impjieg biex jimtlew postijiet battala 
f'ċerti setturi, professjonijiet, pajjiżi, 
reġjuni periferiċi jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni vulnerabbli);

(d) tagħti servizzi speċifiċi ta' appoġġ 
lil ħaddiema, lil dawk li jħaddmu u lil 
persuni li qed ifittxu impjieg ħalli jiġu
żviluppati swieq tax-xogħol Ewropej 
integrati, li jvarjaw mit-tħejjija ta' qabel ir-
reklutaġġ sal-għajnuna għal wara l-
kollokament f'impjieg biex jimtlew 
postijiet battala f'ċerti setturi, 
professjonijiet, pajjiżi, reġjuni periferiċi 
jew għal gruppi partikolari (eż. il-persuni 
vulnerabbli);

Or. en

Emenda 626
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tappoġġa sħubijiet transfruntiera 
mis-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u s-sħab 
soċjali biex jiġi promoss is-suq tax-xogħol 
transfruntier u l-mobbiltà transfruntiera 
b'kundizzjonijiet ġusti f'reġjuni tal-
fruntiera.

Or. de

Emenda 627
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)



PE628.408v01-00 52/121 AM\1163931MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tappoġġa sħubijiet transfruntiera 
bejn servizzi pubbliċi tal-impjiegi u s-sħab 
soċjali biex jiġi promoss is-suq tax-xogħol 
transfruntier u promossa l-mobbiltà 
transfruntiera b'kundizzjonijiet soċjali ta' 
kwalità għolja f'żoni tal-fruntiera.

Or. en

Emenda 628
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tappoġġa sħubijiet transfruntiera 
bejn is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, is-
soċjetà ċivili u s-sħab soċjali biex jiġi 
promoss is-suq tax-xogħol transfruntier u 
l-mobbiltà transfruntiera b'kundizzjonijiet 
ġusti;

Or. en

Emenda 629
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tappoġġa l-forniment tas-servizzi 
EURES għar-reklutaġġ u l-kollokament 
ta' ħaddiema f'impjiegi ta' kwalità u 
sostenibbli permezz tal-approvazzjoni tal-
postijiet tax-xogħol u tal-applikazzjonijiet, 
inkluż permezz ta' sħubijiet 
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transfruntiera;

Or. en

Emenda 630
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) tippromwovi l-mobbiltà ġeografika 
volontarja tal-ħaddiema fuq bażi ġusta u 
tagħti spinta lill-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiġu żviluppati swieq tax-
xogħol tal-Unjoni ta' kwalità għolja u 
inklużivi li jkunu miftuħa u aċċessibbli 
għal kulħadd, filwaqt li jiġu rrispettati d-
drittijiet tal-ħaddiema fl-Unjoni kollha, 
inkluż il-moviment ħieles;

Or. de

Emenda 631
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) tippromwovi l-mobbiltà ġeografika 
volontarja tal-ħaddiema b'kundizzjonijiet 
soċjali ta' kwalità għolja u żżid l-
opportunitajiet tax-xogħol billi jiġu 
żviluppati swieq tax-xogħol tal-Unjoni ta' 
kwalità għolja u inklużivi li jkunu 
miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd, 
filwaqt li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-
ħaddiema fl-Unjoni kollha.

Or. en
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Emenda 632
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) tippromwovi l-mobbiltà volontarja 
tal-ħaddiema fuq bażi ġusta u żżid l-
opportunitajiet tax-xogħol billi jiġu 
żviluppati swieq tax-xogħol ta' kwalità 
għolja, aċċessibbli u inklużivi filwaqt li 
jiġu rrispettati d-drittijiet tal-ħaddiema fl-
Unjoni kollha;

Or. en

Emenda 633
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-
ekosistema tas-suq relatata mal-provvista 
ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi 
fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, 
b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu
persuni vulnerabbli;

(e) tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-
ekosistema tas-suq relatata mal-provvista 
ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi 
fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, 
b'mod partikolari lil dawk li jipprovdu lil
persuni vulnerabbli b'kundizzjonijiet ta' 
xogħol ta' kwalità għolja u b'aċċess għall-
assigurazzjoni soċjali, sabiex jgħinu 
jidentifikaw u jivvalidaw eżempji ta' 
prattiki tajba ta' politika, bħal pereżempju 
approċċi tal-akkwist effettivi għal 
organizzazzjonijiet mikro, żgħar u ta' daqs 
medju;

Or. en

Emenda 634
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-
ekosistema tas-suq relatata mal-provvista
ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi 
fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, 
b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu 
persuni vulnerabbli;

(e) tagħti appoġġ għall-provvista ta' 
mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi u 
l-kooperattivi soċjali fil-fażijiet tal-bidu u 
tal-iżvilupp tagħhom, b'mod partikolari lil 
dawk li jħaddmu persuni f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli u dawk li huma mħaddma 
minn intraprendituri li ġejjin minn sfondi 
soċjali żvantaġġati;

Or. en

Emenda 635
Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-
ekosistema tas-suq relatata mal-provvista 
ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi 
fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, 
b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu 
persuni vulnerabbli;

(e) tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-
ekosistema tas-suq relatata mal-provvista 
ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi 
fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, 
b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu 
persuni f'sitwazzjoni vulnerabbli;

Or. es

Emenda 636
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal- (f) tiżviluppa netwerking u 
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UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

kooperazzjoni transnazzjonali fil-livell tal-
UE u ssaħħaħ id-djalogu mal-partijiet 
konċernati rilevanti u bejniethom fl-oqsma 
msemmija fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut 
biex tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' 
dawn il-partijiet konċernati, inkluż is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, partijiet 
konċernati ewlenin involuti fl-istrateġiji 
ta' żvilupp lokali mmexxija mill-
komunità, l-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u l-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lill-intrapriżi tal-ekonomija 
soċjali;

Or. en

Emenda 637
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u organizzazzjonijiet 
mhux governattivi;

Or. en

Emenda 638
Verónica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi tal-ekonomija soċjali;

Or. es

Emenda 639
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-NGOs,
l-istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

Or. en
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Emenda 640
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

(f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 3 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 641
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi 
soċjali u l-formazzjoni ta' suq tal-
investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita l-
interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-
parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet u tal-
atturi filantropiċi f'dak is-suq;

(g) issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi 
soċjali;

Or. en

Emenda 642
Verónica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi 
soċjali u l-formazzjoni ta' suq tal-
investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita l-
interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-
parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet u tal-
atturi filantropiċi f'dak is-suq;

(g) issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-formazzjoni ta' suq 
tal-investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita 
l-interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-
parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet u tal-
atturi filantropiċi f'dak is-suq;

Or. es

Emenda 643
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi 
soċjali u l-formazzjoni ta' suq tal-
investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita l-
interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-
parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet u tal-
atturi filantropiċi f'dak is-suq;

(g) issostni l-iżvilupp ta' intrapriżi 
soċjali u l-formazzjoni ta' suq tal-
investiment soċjali, filwaqt li tiffaċilita l-
interazzjonijiet pubbliċi u privati u l-
parteċipazzjoni tal-fondazzjonijiet, tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-
atturi filantropiċi f'dak is-suq;

Or. en

Emenda 644
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, 
edukazzjoni bikrija tat-tfal u indukrar tat-



PE628.408v01-00 60/121 AM\1163931MT.docx

MT

saħħa u kura fit-tul) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

tfal, kura tal-anzjani, rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà u tranżizzjoni minn servizzi 
tal-kura istituzzjonali għal dawk ibbażati 
fil-familja u fil-komunità, u edukazzjoni u 
taħriġ, kura tas-saħħa u kura fit-tul) li 
hemm bżonn għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 
b'mod partikolari l-prinċipju 11 tiegħu 
dwar l-inklużjoni soċjali tat-tfal;

Or. en

Emenda 645
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-
saħħa u kura fit-tul) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

(h) tipprovdi appoġġ għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż, fost l-oħrajn,
djar effiċjenti fl-użu tal-enerġija, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-
saħħa, kura fit-tul u kura għall-anzjani, kif 
ukoll tranżizzjonijiet minn kura 
istituzzjonali għal kura bbażata fil-
komunità) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 646
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-
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saħħa u kura fit-tul) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

saħħa u kura fit-tul u strateġiji ta' żvilupp 
immexxija mill-komunità) li hemm bżonn 
għall-implimentazzjoni tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti;

Or. en

Emenda 647
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-
saħħa u kura fit-tul) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

(h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, kura tas-
saħħa u kura fit-tul, u inkluż ir-rekwiżiti 
ta' aċċessibbiltà għall-persuni 
b'diżabbiltà) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Or. en

Emenda 648
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tappoġġa l-koperazzjoni 
transfruntiera biex tħaffef it-trasferiment ta' 
soluzzjonijiet innovattivi u tiffaċilità l-
iskalar tagħhom, b'mod partikolari fil-
qasam tal-impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni 
soċjali, madwar l-Ewropa;

(i) tidentifika u tivvalida l-
innovazzjonijiet soċjali, tapplika l-mudelli 
u l-approċċi madwar il-fruntieri li wrew li 
jiġġeneraw impatt għoli, u tappoġġa l-
koperazzjoni transfruntiera u tiffaċilita t-
tagħlim reċiproku tal-politiki bejn l-Istati 
Membri sabiex tħaffef it-trasferiment ta' 
soluzzjonijiet innovattivi u tiffaċilita l-
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iskalar tagħhom, b'mod partikolari fil-
qasam tal-impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni 
soċjali, madwar l-Ewropa;

Or. en

Emenda 649
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tappoġġa l-koperazzjoni 
transfruntiera biex tħaffef it-trasferiment ta' 
soluzzjonijiet innovattivi u tiffaċilità l-
iskalar tagħhom, b'mod partikolari fil-
qasam tal-impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni 
soċjali, madwar l-Ewropa;

(i) tappoġġa l-koperazzjoni 
transfruntiera biex tħaffef it-trasferiment ta' 
soluzzjonijiet innovattivi u tiffaċilità l-
iskalar tagħhom, b'mod partikolari fl-
oqsma tal-ġlieda kontra l-faqar, l-
impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni soċjali, 
madwar l-Ewropa;

Or. en

Emenda 650
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) tappoġġa l-implimentazzjoni ta' 
standards soċjali u tax-xogħol 
internazzjonali rilevanti fil-kuntest tal-
isfruttar għaqli tal-globalizzazzjoni u d-
dimensjoni esterna tal-politiki tal-Unjoni 
fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 4.

(j) tappoġġa l-implimentazzjoni ta' 
standards soċjali u tax-xogħol 
internazzjonali rilevanti fil-kuntest tal-
isfruttar għaqli tal-globalizzazzjoni u d-
dimensjoni esterna tal-politiki tal-Unjoni 
fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 3.

Or. en
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Emenda 651
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a

Konċentrazzjoni tematika u finanzjament

Il-parti tal-pakkett finanzjarju tal-FSE+ 
għall-fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali msemmija fl-Artikolu 5b(2)(a) 
għandha tiġi allokata fuq il-perjodu kollu 
għall-għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-
Artikolu -23 skont dawn il-perċentwali 
indikattivi li ġejjin:

(a) 55 % għall-Għan Speċifiku 1;

(b) 18 % għall-Għan Speċifiku 2;

(c) 18% għall-Għan Speċifiku 3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif kien sar qbil fost l-Istituzzjonijiet matul in-negozjati dwar ir-Regolament "Omnibus".

Emenda 652
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finanzjament għandhom 
ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li 
jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-
Artikoli 3 u 4.

1. Għall-finanzjament għandhom 
ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li 
jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-
Artikoli 3, -23 u 23.

Or. en
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Emenda 653
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) rikonoxximent tal-ħiliet u tal-
kwalifiki sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol u l-mobbiltà tal-forza 
tax-xogħol;

Or. en

Emenda 654
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) sħubijiet transfruntieri u servizzi ta' 
appoġġ f'reġjuni transfruntieri;

(i) l-istabbiliment u l-attivitajiet ta' 
sħubijiet transfruntieri bejn is-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi u s-sħab soċjali u s-
servizzi ta' appoġġ multilingwi pprovduti 
minn dawk l-entitajiet biex jipprovdu 
informazzjoni, konsulenza u servizzi ta' 
aġenzija għall-ħaddiema transfruntiera, 
impjegati, persuni li qed ifittxu xogħol u 
impjegaturi f'reġjuni transfruntieri;

Or. de

Emenda 655
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) sħubijiet transfruntieri u servizzi ta' 
appoġġ f'reġjuni transfruntieri;

(i) l-istruttura u l-attivitajiet ta' 
sħubijiet transfruntieri magħmula mis-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi u s-sħab 
soċjali u s-servizzi ta' appoġġ multilingwi 
li jipprovdu għall-informazzjoni, il-
konsulenza u l-kollokament ta' ħaddiema 
transfruntiera, ħaddiema, persuni li qed 
ifittxu xogħol u impjegaturi f'reġjuni 
transfruntieri;

Or. en

Emenda 656
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) sħubijiet transfruntieri u servizzi ta' 
appoġġ f'reġjuni transfruntieri;

(i) sħubijiet transfruntieri u servizzi ta' 
appoġġ li jipprovdu informazzjoni, 
konsulenza u kollokament għall-
ħaddiema, inklużi apprendisti, interns u 
trainees u ħaddiema transfruntiera, kif 
ukoll impjegaturi f'reġjuni transfruntieri;

Or. en

Emenda 657
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) skema ta' mobbiltà mmirata għax-
xogħol mifruxa mal-UE kollha biex 
jimtlew il-postijiet battala meta jkunu ġew 

(ii) skema ta' mobbiltà mmirata għax-
xogħol mifruxa mal-UE kollha biex 
jimtlew il-postijiet battala;
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identifikati nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 658
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) appoġġ għall-mikrofinanzjament u 
għall-intrapriżi soċjali, inkluż 
b'operazzjonijiet ta' taħlit bħall-
kondiviżjoni tar-riskji asimetrika jew 
tnaqqis fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet, kif 
ukoll appoġġ għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali u tal-ħiliet;

(iii) appoġġ għall-mikrofinanzjament u 
għall-intrapriżi soċjali, ekonomiċi, inkluż 
b'operazzjonijiet ta' taħlit bħall-
kondiviżjoni tar-riskji asimetrika jew 
tnaqqis fl-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet, kif 
ukoll appoġġ għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali u tal-ħiliet;

Or. es

Emenda 659
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tal-punti ta' kuntatt nazzjonali li 
jipprovdu gwida, informazzjoni u
assistenza relatati mal-implimentazzjoni 
tal-fergħa;

(ii) tal-punti ta' kuntatt nazzjonali li 
jipprovdu gwida, informazzjoni u 
assistenza relatati mal-implimentazzjoni 
tal-fergħa kif ukoll ta' pjattaformi 
nazzjonali li jipprovdu tagħlim tul il-ħajja 
u offerti ta' edukazzjoni għall-adulti 
relatati ma' għanijiet speċifiċi;

Or. en

Emenda 660
Elena Gentile
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lil atturi oħra tal-investiment 
soċjali, kif ukoll netwerking;

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u tal-ekonomija soċjali lil atturi 
oħra tal-investiment soċjali, kif ukoll 
netwerking;

Or. en

Emenda 661
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lil atturi oħra tal-investiment 
soċjali, kif ukoll netwerking;

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema tas-servizzi ta' gwida dwar il-
karriera, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lil atturi oħra tal-investiment 
soċjali, kif ukoll netwerking;

Or. en

Emenda 662
Verónica Lope Fontagné
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lil atturi oħra tal-investiment 
soċjali, kif ukoll netwerking;

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u lil atturi oħra tal-
investiment soċjali, kif ukoll netwerking;

Or. es

Emenda 663
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) tal-partijiet konċernati fid-dawl 
tal-koperazzjoni transfruntiera;

(iv) tas-sħab soċjali u tal-partijiet 
ikkonċernati fid-dawl tal-koperazzjoni 
transfruntiera;

Or. en

Emenda 664
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) tal-partijiet konċernati fid-dawl tal-
koperazzjoni transfruntiera;

(iv) tal-partijiet ikkonċernati 
(pereżempju s-sħab soċjali) fid-dawl tal-
koperazzjoni transfruntiera;
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Or. de

Emenda 665
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) tal-partijiet konċernati fid-dawl 
tal-koperazzjoni transfruntiera;

(iv) tas-sħab soċjali u tal-partijiet 
ikkonċernati oħra fid-dawl tal-
koperazzjoni transfruntiera;

Or. en

Emenda 666
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) avvenimenti, konferenzi u 
seminars tal-Presidenza tal-Kunsill.

imħassar

Or. en

Emenda 667
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni 
tal-programm ta' ħidma, bħal attivitajiet 
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ta' tħejjija, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' 
awditjar u ta' evalwazzjoni, inklużi sistemi 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Or. en

Emenda 668
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Azzjonijiet eliġibbli minn sħubiji 
transfruntiera jew partijiet ikkonċernati 
kif elenkati fil-paragrafu 2 li huma 
ffinanzjati bħala parti mis-sejħiet għas-
sottomissjoni tal-proposti għandhom, 
bħala regola, jkunu kofinanzjati mill-
Unjoni b'rata ta' 95 % tan-nefqa eliġibbli 
totali. Kwalunkwe appoġġ finanzjarju li 
jaqbeż dan il-limitu massimu għandu 
jingħata biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali 
ġustifikati kif dovut.

Or. de

Emenda 669
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-azzjonijiet eliġibbli ta' sħubiji 
transfruntiera jew ta' partijiet 
ikkonċernati msemmija fil-paragrafu 2 
għandhom jiġu kofinanzjati mill-Unjoni 
b'rata ta' 95 % tan-nefqa eliġibbli totali. 
Kwalunkwe appoġġ finanzjarju għandu 
jingħata biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali 
sostanzjati biżżejjed.
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Or. en

Emenda 670
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a

Governanza

1. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati fl-
Unjoni, partikolarment is-sħab soċjali u l-
organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, dwar il-
programmi ta' ħidma għall-fergħat tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, il-
prijoritajiet tagħhom, l-orjentazzjonijiet 
strateġiċi u l-implimentazzjoni tagħhom.

2. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rabtiet meħtieġa mal-
Kumitat tal-Impjiegi, il-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, il-Kumitat 
Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol, il-Grupp tad-
Diretturi Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Industrijali u l-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex 
tiżgura li dawn ikunu informati 
regolarment u b'mod xieraq fir-rigward 
tal-progress fl-implimentazzjoni tiegħu. 
Il-Kummissjoni għandha tinforma wkoll 
kumitati oħrajn li jittrattaw il-politiki, l-
istrumenti u l-azzjonijiet rilevanti għall-
Programm.

3. Ir-riżultati tal-azzjonijiet 
implimentati taħt il-fergħat tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali għandhom jiġu 
regolarment ikkomunikati u mxerrda 
b’mod xieraq lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-
Reġjuni, kif ukoll lis-sħab soċjali u lill-
pubbliku sabiex jiġu massimizzati l-
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impatt, is-sostenibbiltà u l-valur miżjud 
tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 671
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a

Governanza

1. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati fl-
Unjoni, partikolarment is-sħab soċjali u l-
organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, dwar il-
programmi ta' ħidma tal-impjiegi u l-
innovazzjoni soċjali, il-prijoritajiet u l-
orjentazzjonijiet strateġiċi tagħhom u l-
implimentazzjoni tagħhom.

2. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rabtiet meħtieġa mal-
Kumitat tal-Impjiegi, il-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, il-Kumitat 
Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol, il-Grupp tad-
Diretturi Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Industrijali u l-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex 
tiżgura li dawn ikunu informati 
regolarment u b'mod xieraq fir-rigward 
tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-
programm. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma wkoll kumitati oħrajn li 
jittrattaw l-istrateġiji, l-istrumenti u l-
azzjonijiet rilevanti għall-programm.

3. Ir-riżultati tal-azzjonijiet 
implimentati taħt il-fergħa tal-impjiegi u 
l-innovazzjoni soċjali għandhom jiġu 
kkomunikati b'mod regolari u f'forma 
xierqa u trażmessi lill-Parlament 
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Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll lis-sħab 
soċjali u lill-pubbliku sabiex jiġu 
massimizzati l-impatt, is-sostenibbiltà u l-
valur miżjud ta' dawn ir-riżultati fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The employment and social innovation strand requires close monitoring by the social 
partners and civil society actors as well as by the relevant bodies and committees. In contrast 
to the health strand, the draft regulation does not contain an article on governance for the 
employment and social innovation strand. This should be included as a separate article. 
Paragraph 1 is in line with the ESF+ draft regulation regarding the health strand (Article 29) 
and identifies the stakeholders responsible for the employment and social innovation strand. 
Paragraph 2 is taken from the EaSI Regulation (Article 8) and names the competent 
committees at European level which should be involved. Paragraph 3 is also taken from the 
EaSI Regulation (Article 9(2)) and establishes the link with the European Parliament, the 
EESC, the CoR and the social partners and the public.

Emenda 672
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a

Governanza

1. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati fl-
Unjoni, partikolarment is-sħab soċjali, l-
organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, dwar il-
programmi ta' ħidma tal-impjiegi u l-
innovazzjoni soċjali, il-prijoritajiet u l-
orjentazzjonijiet strateġiċi tagħhom u l-
implimentazzjoni tagħhom.

2. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rabtiet meħtieġa mal-
Kumitat tal-Impjiegi, il-Kumitat tal-
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Protezzjoni Soċjali, il-Kumitat 
Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol, il-Grupp tad-
Diretturi Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Industrijali u l-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex 
tiżgura li dawn ikunu informati 
regolarment u b'mod xieraq fir-rigward 
tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-
programm. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma wkoll kumitati oħrajn li 
jittrattaw l-istrateġiji, l-istrumenti u l-
azzjonijiet rilevanti għall-programm.

3. Ir-riżultati tal-azzjonijiet 
implimentati taħt il-fergħa tal-impjiegi u 
l-innovazzjoni soċjali għandhom jiġu 
kkomunikati b'mod regolari lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll lis-sħab 
soċjali u lill-pubbliku sabiex jiġu 
massimizzati l-impatt, is-sostenibbiltà u l-
valur miżjud ta' dawn ir-riżultati fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 673
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Artikolu 25a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25a

Governanza

1. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta lill-partijiet ikkonċernati fl-
Unjoni, partikolarment is-sħab soċjali u l-
organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, dwar il-
programmi ta' ħidma tal-impjiegi u l-
innovazzjoni soċjali, il-prijoritajiet u l-
orjentazzjonijiet strateġiċi tagħhom u l-
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implimentazzjoni tagħhom.

2. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rabtiet meħtieġa mal-
Kumitat tal-Impjiegi, il-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, il-Kumitat 
Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol, il-Grupp tad-
Diretturi Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Industrijali u l-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex 
tiżgura li dawn ikunu informati 
regolarment u b'mod xieraq fir-rigward 
tal-progress fl-implimentazzjoni ta' dawn 
il-programmi. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma wkoll kumitati oħrajn li 
jittrattaw il-politiki, l-istrumenti u l-
azzjonijiet rilevanti għall-Fergħa tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali.

Or. en

Emenda 674
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finanzjament għandhom 
ikunu eliġibbli biss azzjonijiet li 
jimplimentaw l-għanijiet imsemmija fl-
Artikoli 3 u 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jidduplika l-paragrafu 1 tal-Artikolu 27. Għat-taqsima tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali, din hija inkluża fl-artikolu li jistabbilixxi azzjonijiet eliġibbli.

Emenda 675
Georgi Pirinski
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva ) Tiżviluppa u timplimenta politiki u 
miżuri bl-għan li ttejjeb l-aċċess għall-
kura tas-saħħa universali;

Or. en

Emenda 676
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tappoġġa lill-Istati Membri 
b’trasferiment ta' għarfien utli għall-
proċessi ta' riforma nazzjonali għal aktar 
sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u 
reżiljenti u biex il-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni mill-mard jiġu indirizzati 
aħjar, b'mod partikolari l-isfidi identifikati 
fis-Semestru Ewropew

(iii) tappoġġa lill-Istati Membri bi 
trasferiment ta' għarfien utli għall-proċessi 
ta' riforma nazzjonali għal aktar sistemi 
tas-saħħa effettivi, aċċessibbli, 
nondiskriminatorji, inklużivi u reżiljenti u 
biex il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni mill-mard jiġu indirizzati 
aħjar, b'mod partikolari l-isfidi identifikati 
fis-Semestru Ewropew

Or. en

Emenda 677
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni 
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tal-programm ta' ħidma, bħal attivitajiet 
ta' tħejjija, ta' monitoraġġ, ta' kontroll, ta' 
awditjar u ta' evalwazzjoni, inklużi sistemi 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Or. en

Emenda 678
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Forom ta' finanzjament tal-UE u metodi 
tal-implimentazzjoni

Forom ta' finanzjament tal-UE

Or. en

Emenda 679
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa jistgħu 
jipprovdu finanzjament fi kwalunkwe 
waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, 
premjijiet, akkwist u pagamenti volontarji
lil Organizzazzjonijiet Internazzjonali li l-
Unjoni hi membru tagħhom jew li tieħu 
sehem fil-ħidma tagħhom.

1. Il-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa jistgħu 
jipprovdu finanzjament fi kwalunkwe 
waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament 
Finanzjarju, b'mod partikolari għotjiet, 
premjijiet, akkwist u kontribuzzjonijiet lil 
Organizzazzjonijiet Internazzjonali li l-
Unjoni hi membru tagħhom jew li tieħu 
sehem fil-ħidma tagħhom.

Or. en
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Emenda 680
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati direttament kif stipulat fir-
Regolament Finanzjarju jew 
indirettament mal-korpi msemmija fl-
Artikolu [61(1)(c)] tar-Regolament 
Finanzjarju.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-metodi ta' implimentazzjoni huma inklużi fl-Artikolu 3a.

Emenda 681
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Programm ta' ħidma u koordinazzjoni Programm ta' ħidma

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni hija inkluża fl-Artikolu 3c.

Emenda 682
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
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

1. Il-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa 
għandhom jiġu implimentati bil-programmi 
ta' ħidma msemmija fl-Artikolu [110] tar-
Regolament Finanzjarju.

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti delegati li jistipulaw il-programmi ta' 
ħidma msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-
atti delegati għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-Artikolu 38.

3. Il-programmi ta' ħidma għandhom 
fejn rilevanti, ikopru perjodu kontinwu ta' 
tliet snin u għandu jkollhom deskrizzjoni 
tal-azzjonijiet li għandhom jiġu 
ffinanzjati, il-proċeduri għall-għażla tal-
azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġjati 
mill-Unjoni, il-kopertura ġeografika, l-
udjenza fil-mira u qafas ta' żmien 
indikattiv għall-implimentazzjoni. Il-
programmi ta' ħidma għandhom jinkludu 
wkoll indikazzjoni tal-ammont allokat 
għal kull objettiv operattiv.

4. Sabiex jiġu żgurati trasparenza u 
responsabbiltà akbar, il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' 
jistieden lill-Kummissjoni biex tidher 
quddiem il-kumitat biex jiddiskutu l-
abbozz ta' programm ta' ħidma msemmi 
fil-paragrafu 1 qabel l-adozzjoni ta' att 
delegat mill-Kummissjoni li jistabbilixxi 
programm ta' ħidma.

Or. en

Emenda 683
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz 
ta' atti ta' implimentazzjoni, programmi 
ta' ħidma annwali li għandhom 
jistabbilixxu, b'mod partikolari, l-
azzjonijiet li għandhom jitwettqu, inkluża 
l-allokazzjoni indikattiva tar-riżorsi 
finanzjarji. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 39(2a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-fergħat tal-ġestjoni diretta u indiretta, għandu jiġi ċċarat kif il-programmi ta' ħidma se 
jiġu approvati. L-involviment tal-Istati Membri u tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess 
huwa mixtieq ħafna.

Emenda 684
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati f'konformità mal-Artikolu 38 
biex tistabbilixxi programmi ta' ħidma kif 
imsemmi fl-Artikolu [108] tar-Regolament 
Finanzjarju sabiex tissupplimenta l-fergħa 
tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u l-
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applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

fergħa tas-Saħħa. Dawk il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi mal-gwida pprovduta mill-President Tajani fl-ittra tiegħu tat-
18 ta' Settembru 2018 li tgħid li elementi bħall-għanijiet u l-prijoritajiet, l-allokazzjonijiet 
finanzjarji f'termini ġenerali, l-eliġibbiltà, il-kriterji tal-għażla u tal-għoti, il-kundizzjonijiet, 
id-definizzjonijiet, il-metodi ta' kalkolu għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati.

Emenda 685
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit. Għandhom 
isiru dispożizzjonijiet fil-fergħat tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali għal 
programmi ta' ħidma pluriennali u 
ftehimiet ta' finanzjament tal-Unjoni mal-
fornituri ta' dawk il-miżuri.

Or. de

Emenda 686
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit.

Il-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali u tas-Saħħa għandhom jiġu 
implimentati bil-programmi ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu [108] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta' 
ħidma għandhom jistabbilixxu, meta 
applikabbli, l-ammont globali riżervat 
għall-operazzjonijiet ta' taħlit. Għall-
fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali, għandhom jiġu pprovduti 
programmi ta' ħidma pluriennali u 
ftehimiet ta' finanzjament tal-Unjoni lill-
maniġer tal-proġetti.

Or. en

Emenda 687
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha trawwem 
sinerġiji u tiżgura koordinazzjoni effettiva 
bejn il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ u 
Programm ta' Appoġġ għal Riformi, 
inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi 
u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni hija inkluża fl-Artikolu 3c.

Emenda 688
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
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-
progress tal-fergħat biex jintlaħqu l-
għanijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
l-għanijiet operazzjonali stabbiliti fl-
Artikoli 23 u 26.

1. Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi 
għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-
progress tal-fergħat biex jintlaħqu l-
għanijiet ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
l-għanijiet operazzjonali stabbiliti fl-
Artikoli 23 u 26.

Or. en

Emenda 689
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 38 biex tissupplimenta jew 
temenda l-indikaturi fl-Anness III meta 
jidhrilha li jkun meħtieġ biex tiżgura 
valutazzjoni effettiva tal-progress fl-
implimentazzjoni tal-fergħat.

3. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 38 biex tissupplimenta jew 
temenda l-indikaturi fl-Anness IIa u fl-
Annes III meta jidhrilha li jkun meħtieġ 
biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-
progress fl-implimentazzjoni tal-fergħat.

Or. en

Emenda 690
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari 
tal-fergħat u li jsir kwalunkwe 
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aġġustament meħtieġ għall-politika u l-
prijoritajiet ta' finanzjament tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport ta' 
monitoraġġ kwalitattiv u kwantitattiv li 
jkopri l-ewwel sena, segwit minn tlett 
rapporti kwalitattivi u kwantitattivi li 
jkopru perjodi konsekuttivi ta' sentejn u 
għandha tibgħat dawk ir-rapporti lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-
rapporti għandhom jiġu trażmessi wkoll, 
għall-finijiet ta' informazzjoni, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rapporti 
għandhom ikopru r-riżultati tal-fergħat u 
l-punt sa fejn il-prinċipji tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
ġeneru ġew applikati kif ukoll kif il-
kunsiderazzjonijiet tal-
antidiskriminazzjoni, inklużi kwistjonijiet 
tal-aċċessibbiltà, ġew indirizzati permezz 
tal-attivitajiet tagħhom. Ir-rapporti 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku biex tittejjeb it-trasparenza 
tal-fergħat.

Or. en

Emenda 691
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-fergħat 
tista' ssir ladarba jkun hemm biżżejjed 
informazzjoni disponibbli dwar l-
implimentazzjoni tagħhom, iżda mhux 
aktar tard minn erba’ snin wara l-bidu 
tal-implimentazzjoni tal-fergħat.

2. Evalwazzjoni ta' nofs it-terminu
tal-fergħat għandha titwettaq sal-
31 ta' Diċembru 2024 sabiex jitkejjel, fuq 
bażi kwalitattiva u kwantitattiva, il-
progress fil-kisba tal-għanijiet tal-fergħat, 
jiġi indirizzat l-ambjent soċjali fl-Unjoni u 
kwalunkwe bidla kbira introdotta mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni, jiġi ddeterminat 
jekk ir-riżorsi tal-fergħat ntużawx b'mod 
effiċjenti u sabiex jiġi vvalutat il-valur 
miżjud tagħhom għall-Unjoni. Ir-riżultati 
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ta' din l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu 
għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 692
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni relatati mal-fergħat tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-
Saħħa, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom. 
Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-fergħat 
tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-
Saħħa għandhom jikkontribwixxu wkoll 
għall-komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, diment li 
dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikoli 4, 23 u 26.

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni relatati mal-fergħat tal-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-
Saħħa, u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom. 
Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-fergħat 
tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali u tas-
Saħħa għandhom jikkontribwixxu wkoll 
għall-komunikazzjoni tal-prijoritajiet 
politiċi tal-Unjoni, diment li dawn ikunu 
relatati mal-għanijiet imsemmija fl-
Artikoli 4, 23 u 26.

Or. en

Emenda 693
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38 imħassar

Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati soġġetti għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 15(6), fl-Artikolu 21(5) u fl-
Artikolu 33(3) għal perjodu taż-żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija 
fl-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5) u l-
Artikolu 33(3) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħat speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Din 
għandu jibda jkollha effett fil-jum wara 
dak tal-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-
seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-
esperti maħtura minn kull Stat Membru 
b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 
l-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5) u l-
Artikolu 33(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma informaw lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

__________________

28 ĠU L 123 12.05.2016, p. 13.
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Or. de

Emenda 694
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 15(6), fl-Artikolu 21(5) u fl-
Artikolu 33(3) għal perjodu taż-żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikolu 15(6), fl-Artikolu 21(5), fl-
Artikolu 32(2) u fl-Artikolu 33(3) għal 
perjodu taż-żmien indeterminat mid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 695
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5) u l-
Artikolu 33(3) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħat speċifikata f’dik id-Deċiżjoni. Din 
għandu jibda jkollha effett fil-jum wara 
dak tal-pubblikazzjoni tad-Deċiżjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5), l-
Artikolu 32(2) u l-Artikolu 33(3) tista' tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħat speċifikata f’dik id-
Deċiżjoni. Din għandu jibda jkollha effett 
fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-
Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

Or. en



PE628.408v01-00 88/121 AM\1163931MT.docx

MT

Emenda 696
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 
l-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5) u l-
Artikolu 33(3) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni 
fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn li huma informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att delegat li jkun ġie adottat skont 
l-Artikolu 15(6), l-Artikolu 21(5), l-
Artikolu 32(2) u l-Artikolu 33(3) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament 
Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu 
esprimew xi oġġezzjoni fi żmien xahrejn 
min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma 
jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma 
informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 697
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komitoloġija għall-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+

Komitoloġija għall-FSE+

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komitoloġija m'għandhiex tkun limitata għall-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biss 
iżda għandha tkun applikabbli wkoll għall-fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali.



AM\1163931MT.docx 89/121 PE628.408v01-00

MT

Emenda 698
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hija marbuta mal-proposta preċedenti tal-emenda tal-Artikolu 32.

Emenda 699
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumitat skont l-Artikolu 163 tat-TFUE Kumitat tal-FSE+ skont l-Artikolu 163 tat-
TFUE

Or. en

Emenda 700
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Soraya Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
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assistita mill-Kumitat stabbilit skont l-
Artikolu 163 tat-TFUE ("il-Kumitat tal-
FSE+").

assistita minn Kumitat estiż abbażi tal-
Artikolu 163 tat-TFUE ("il-Kumitat tal-
FSE+"). Il-kompożizzjoni tal-Kumitat 
għandha tiġi approvata mill-Kummissjoni 
sabiex jiġu ssalvagwardjati t-trasparenza 
u r-rappreżentanza bbilanċjata.

Or. en

Emenda 701
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
rappreżentant wieħed tas-soċjetà ċivili 
skont l-Artikolu 6 tal-paragrafu 1 tat-
taqsima 1c tal-fondi tar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni1 u supplent 
wieħed għal kull membru għal perjodu 
massimu ta' seba' snin. Fl-assenza ta' xi 
membru, is-supplent għandu jkun intitolat 
awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

1 Regolament (UE) Nru ... / ... ta' ... li 
jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' 
Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-
Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli 
finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-
Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà 
Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-
Fruntieri u tal-Viżi (ĠU ..., …, p. ...).

Or. en
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Emenda 702
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
rappreżentant wieħed tas-soċjetà ċivili 
b'referenza għall-Artikolu 6(1)(c) tas-
[CPR futur] u supplent wieħed għal kull 
membru għal perjodu massimu ta' seba' 
snin. Fl-assenza ta' xi membru, is-supplent 
għandu jkun intitolat awtomatikament li 
jieħu sehem fil-proċedimenti.

Or. de

Emenda 703
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili, rappreżentant wieħed tal-korpi tal-
ugwaljanza jew istituzzjonijiet oħra 
indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
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intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

Or. en

Emenda 704
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
rappreżentant wieħed tas-soċjetà ċivili u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

Or. en

Emenda 705
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
rappreżentant wieħed tas-soċjetà ċivili u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
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intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

Or. en

Emenda 706
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u lill-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem fil-
livell tal-Unjoni.

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, lill-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, lill-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili, u lill-korpi tal-ugwaljanza fil-livell 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 707
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u lill-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem fil-
livell tal-Unjoni.

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, lill-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
livell tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 708
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u lill-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem fil-
livell tal-Unjoni.

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, lill-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 709
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u lill-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem fil-
livell tal-Unjoni.

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, lill-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u lis-
soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 710
Elena Gentile

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
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organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u lill-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem fil-
livell tal-Unjoni.

organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, lill-
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi u lis-
soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 711
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jistieden 
rappreżentanti tal-Bank Ewropew tal-
Investiment u tal-Fond Ewropew tal-
Investiment kif ukoll rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili għal-laqgħat tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regolament attwali aġġornat

Emenda 712
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João Rodrigues

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-Kumitat FSE+ għandhom jiġu 
ssalvagwardjati l-bilanċ bejn is-sessi u r-
rappreżentanza xierqa tal-minoranzi u ta' 
gruppi esklużi oħra.

Or. en
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Emenda 713
Claude Rolin

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mistoqsijiet relatati mal-
kontribuzzjonijiet tal-FSE+ għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, inklużi 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi u prijoritajiet relatati mas-semestru 
(programmi nazzjonali ta' riforma, eċċ.);

(a) mistoqsijiet relatati mal-
kontribuzzjonijiet tal-FSE+ għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Or. fr

Emenda 714
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mistoqsijiet relatati mal-
kontribuzzjonijiet tal-FSE+ għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, inklużi 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
u prijoritajiet relatati mas-semestru 
(programmi nazzjonali ta' riforma, eċċ.);

(a) mistoqsijiet relatati mal-
kontribuzzjonijiet tal-FSE+ għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, inklużi 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi 
u prijoritajiet relatati mas-semestru 
(programmi nazzjonali ta' riforma, rapporti 
tal-pajjiżi eċċ.);

Or. en

Emenda 715
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Mistoqsijiet relatati mal-
valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-
rispons tal-prijoritajiet ta' pprogrammar 
kif meħtieġ fl-Artikolu 11.

Or. en

Emenda 716
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opinjonijiet tal-Kumitat tal-FSE+ 
għandhom jiġu adottati minn maġġoranza 
assoluta tal-voti mitfugħa b'mod validu, u 
għandhom jiġu kkomunikati lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għal informazzjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Kumitat tal-FSE+ dwar kif tkun qieset l-
opinjonijiet tiegħu.

L-opinjonijiet tal-Kumitat tal-FSE+ 
għandhom jiġu adottati minn maġġoranza 
assoluta tal-voti mitfugħa b'mod validu, u 
għandhom jiġu kkomunikati lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għal informazzjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Kumitat tal-FSE+ bil-miktub dwar kif tkun 
qieset l-opinjonijiet tiegħu.

Or. en

Emenda 717
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jwaqqaf 
gruppi ta' ħidma għal kull tal-fergħa 
differenti tal-FSE+.

6. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu
jwaqqaf gruppi ta' ħidma għal kull prijorità 
ta' programmar kif stabbilit fl-Artikoli 9-
10(c) (ġdid). Il-Kumitat tal-FSE+ jista' 
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jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma.

Or. en

Emenda 718
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jwaqqaf 
gruppi ta' ħidma għal kull tal-fergħa 
differenti tal-FSE+.

6. Il-Kumitat tal-FSE+ jista' jwaqqaf 
gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 719
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-
FSE+b'ġestjoni kondiviża

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali tal-Fergħa 
tal-Koeżjoni Soċjali u d-Drittijiet Soċjali

Or. en

Emenda 720
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet 3. Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet 
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jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-
2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-
Artikolu 5(6) [assistenza teknika u 
amministrattiva], sabiex jippermettu l-
ġestjoni ta' azzjonijiet mhux kompletati sal-
31 ta' Diċembru 2027.

jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-
2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-
Artikolu 24(2)(da) u fl-Artikolu 27(2)(da) 
[assistenza teknika u amministrattiva], 
sabiex jippermettu l-ġestjoni ta' azzjonijiet 
mhux kompletati sal-31 ta' Diċembru 2027.

Or. en

Emenda 721
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rimborżi minn strumenti 
finanzjarji stabbiliti mill-programm għall-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI 
2014-2020) għandhom jiġu investiti fl-
istrumenti finanzjarji tat-“tieqa soċjali” 
tal-Fond InvestEU stabbilit skont ir-
Regolament XXX.

4. Ir-rimborżi minn strumenti 
finanzjarji stabbiliti mill-programm għall-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI 
2014-2020) għandhom jiġu investiti fil-
fergħat tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali tal-FSE+.

Or. de

Emenda 722
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rimborżi minn strumenti 
finanzjarji stabbiliti mill-programm għall-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI 
2014-2020) għandhom jiġu investiti fl-
istrumenti finanzjarji tat-“tieqa soċjali” 
tal-Fond InvestEU stabbilit skont ir-
Regolament XXX.

4. Ir-rimborżi minn strumenti 
finanzjarji stabbiliti mill-programm għall-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI 
2014-2020) għandhom jiġu investiti fil-
fergħa tal-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali tal-FSE+.

Or. en
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Emenda 723
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Anness VI - sottotitolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni għall-appoġġ ġenerali 
tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+

Indikaturi komuni għall-Fergħa tal-
Koeżjoni Soċjali u d-Drittijiet Soċjali ħlief 
għall-appoġġ għall-indirizzar tad-
deprivazzjoni materjali

Or. en

Emenda 724
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, ‘mhux 
binarju’). Jekk xi riżultati ma jkunux 
possibbli, id-data għal dawk ir-riżultati ma 
għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata.

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, "mhux 
binarju"). Jekk xi riżultati ma jkunux 
disponibbli, id-data għal dawk ir-riżultati 
ma għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata.
Għal gruppi partikolarment żvantaġġati, 
id-data personali sensittiva tista' tinġabar 
b'mod anonimu.

Or. de

Emenda 725
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, ‘mhux 
binarju’). Jekk xi riżultati ma jkunux 
possibbli, id-data għal dawk ir-riżultati ma 
għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata.

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, "mhux 
binarju"). Jekk xi riżultati ma jkunux 
rilevanti, id-data għal dawk ir-riżultati ma 
għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata. Data 
personali sensittiva tista' tiġi rreġistrata 
b'mod anonimu f'każ ta' persuni 
sinifikament fil-bżonn.

Or. en

Emenda 726
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, ‘mhux 
binarju’). Jekk xi riżultati ma jkunux 
possibbli, id-data għal dawk ir-riżultati ma 
għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata.

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, "mhux 
binarju"). Jekk xi riżultati ma jkunux 
rilevanti, id-data għal dawk ir-riżultati ma 
għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata. Data 
personali sensittiva tista' tiġi mistħarrġa 
b'mod anonimu.

Or. en

Emenda 727
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, ‘mhux 
binarju’). Jekk xi riżultati ma jkunux 
possibbli, id-data għal dawk ir-riżultati 

Id-data personali kollha għandha tinqasam 
skont il-ġeneru (mara, raġel, "mhux 
binarju"). Din id-data tinġabar biss jekk 
tkun applikabbli b'mod ċar għall-
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ma għandhiex tinġabar u tiġi rrappurtata. operazzjoni u jkollha rilevanza għall-
operazzjoni.

Or. de

Emenda 728
Terry Reintke

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1a – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– persuni barra mill-edukazzjoni jew 
taħriġ (NEET)*

Or. en

Emenda 729
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1a – inċiż 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– unitajiet domestiċi b'ġenitur 
wieħed bi tfal dipendenti*

Or. en

Emenda 730
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1a – inċiż 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti iżgħar minn 18-il 
sena*
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Or. en

Emenda 731
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri 
ta' dawn l-indikaturi jistgħu jiġu 
ddeterminati abbażi ta' stima informata 
mill-benefiċjarju.

imħassar

– persuni b’diżabbiltà**,

– ċittadini ta' pajjiżi terzi*,

– persuni bi sfond barrani*,

– minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**,

– persuni mingħajr saqaf jew 
milquta mill-esklużjoni tal-
akkomodazzjoni*,

– persuni minn żoni rurali*

Or. de

Emenda 732
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju.

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju. L-għoti ta' din id-data hija 
volontarja u nuqqas ta' għoti ma jwassalx 
għal żvantaġġ għall-parteċipant jew għall-
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fornitur tal-attività jew tal-miżura.

Or. en

Emenda 733
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju.

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju. Il-parteċipanti jipprovdu din 
id-data fuq bażi volontarja, u ma jkunx 
hemm konsegwenzi negattivi għall-
parteċipanti jew għall-organizzazzjoni 
responsabbli għall-proġett.

Or. de

Emenda 734
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri 
ta' dawn l-indikaturi jistgħu jiġu 
ddeterminati abbażi ta' stima informata 
mill-benefiċjarju.

Il-valuri ta' dawn l-indikaturi għandhom 
jiġu ddeterminati abbażi tal-istima 
informata mill-benefiċjarji. Għall-
parteċipanti, l-iżvelar tad-data għal dawn 
l-indikaturi huwa fuq bażi volontarja. Ir-
rifjut li tiġi indikata d-data ma jwassalx 
għal implikazzjonijiet negattivi għall-
parteċipanti jew għall-maniġers tal-
proġetti.

Or. en
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Emenda 735
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju.

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju. Id-data dejjem tiġi pprovduta 
mill-parteċipanti fuq bażi volontarja.

Or. en

Emenda 736
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt b – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri 
ta' dawn l-indikaturi jistgħu jiġu 
ddeterminati abbażi ta' stima informata 
mill-benefiċjarju.

– persuni b'diżabbiltà**,

– ċittadini ta' pajjiżi terzi*,

Or. de

Emenda 737
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– persuni bi sfond barrani*, imħassar
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Or. de

Emenda 738
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**,

imħassar

Or. de

Emenda 739
Soraya Post, Brando Benifei

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**,

– Roma**,

Or. en

Emenda 740
Soraya Post, Brando Benifei

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– minoranzi (għajr ir-Roma),

Or. en
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Emenda 741
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1 b – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– persuni mingħajr saqaf jew 
milquta mill-esklużjoni tal-
akkomodazzjoni*,

imħassar

Or. de

Emenda 742
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– persuni minn żoni rurali* imħassar

Or. de

Emenda 743
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti minn żoni ġeografiċi 
b'livelli għolja ta' faqar u esklużjoni 
soċjali

Or. en

Emenda 744
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
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti minn żoni ġeografiċi 
b'livelli għolja ta' faqar u esklużjoni 
soċjali

Or. en

Emenda 745
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti minn żoni ġeografiċi 
b'livelli għolja ta' faqar u esklużjoni 
soċjali,

Or. en

Emenda 746
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti iżgħar minn 18-il 
sena

Or. es

Emenda 747
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti (tfal, persuni 
b'diżabbiltà, persuni li qed jesperjenzaw 
problemi ta' saħħa mentali, persuni bla 
dar) li jgħaddu minn kura istituzzjonali 
għal kura bbażata fil-familja u l-komunità

Or. en

Emenda 748
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti li jgħaddu minn kura 
istituzzjonali għal kura bbażata fil-familja 
u l-komunità

Or. en

Emenda 749
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti li jgħaddu minn kura 
istituzzjonali għal kura bbażata fil-familja 
u l-komunità.

Or. en
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Emenda 750
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti iżgħar minn 18-il 
sena*

Or. en

Emenda 751
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – punt 1b – paragrafu 1 – inċiż 6c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti iżgħar minn 18-il 
sena*

Or. en

Emenda 752
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-indikaturi komuni tar-riżultati 
immedjati għall-parteċipanti huma:

(3) L-indikaturi komuni tar-riżultati 
immedjati għall-parteċipanti huma:

Jekk id-data tal-indikaturi komuni tal-
output tal-parteċipanti tal-aktar gruppi 
fil-bżonn ġiet mistħarrġa b'mod anonimu, 
id-data li ġejja ma tiġix mistħarrġa.

Or. en
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Emenda 753
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti li qed jagħmlu 
apprendistat jew traineeship,

Or. en

Emenda 754
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Indikaturi komuni tar-riżultati aktar 
fit-tul għall-parteċipanti:

(4) Indikaturi komuni tar-riżultati aktar 
fit-tul għall-parteċipanti:

Jekk id-data tal-indikaturi komuni tal-
output tal-parteċipanti tal-aktar gruppi 
fil-bżonn ġiet mistħarrġa b'mod anonimu, 
id-data li ġejja ma tiġix mistħarrġa.

Or. en

Emenda 755
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti b'impjieg, inkluż għal 
rashom, fi żmien sitt xhur wara li telqu*,

– parteċipanti b'impjieg ta' kwalità 
għolja, inkluż għal rashom, fi żmien sitt 
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xhur wara li telqu*,

Or. en

Emenda 756
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti b'impjieg, inkluż għal 
rashom, fi żmien sitt xhur wara li telqu*,

– parteċipanti b'impjieg, inkluż għal 
rashom, fi żmien tnax-il xahar wara li 
telqu*,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-fokus prinċipali tat-titjib tal-effettività tal-Fondi tal-UE inkluż l-FSE+ huwa li 
tiġi żgurata d-durabbiltà tar-riżultati f'konformità wkoll mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. F'dan ir-rigward "riżultat aktar fit-tul" minn operazzjoni tal-FSE+ 
għandu jitkejjel minn tal-inqas sena wara li l-parteċipant ikun ħalla l-operazzjoni.

Emenda 757
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti b’sitwazzjoni tas-suq 
tax-xogħol aħjar, fi żmien sitt xhur wara 
li telqu*.

imħassar

Or. en
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Emenda 758
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq 
tax-xogħol aħjar, fi żmien sitt xhur wara li 
telqu*.

– parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq 
tax-xogħol aħjar, fi żmien tnax-il xahar
wara li telqu*.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-fokus prinċipali tat-titjib tal-effettività tal-Fondi tal-UE inkluż l-FSE+ huwa li 
tiġi żgurata d-durabbiltà tar-riżultati f'konformità wkoll mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. F'dan ir-rigward "riżultat aktar fit-tul" minn operazzjoni tal-FSE+ 
għandu jitkejjel minn tal-inqas sena wara li l-parteċipant ikun ħalla l-operazzjoni.

Emenda 759
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti ikbar minn 54 sena li 
jkunu f'impjieg, inkluż impjieg 
indipendenti, fi żmien sitt xhur wara li 
jitilqu*,

Or. en

Emenda 760
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti iżgħar minn 30 sena li 
jkunu f'impjieg, inkluż impjieg 
indipendenti, fi żmien sitt xhur wara li 
jitilqu *

Or. en

Emenda 761
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – inċiż 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parteċipanti iżgħar minn 30 sena 
f'edukazzjoni kontinwa, fi programmi ta' 
taħriġ li jwasslu għal kwalifika formali, 
apprendistat jew traineeship, sitt xhur 
wara li jitilqu*

Or. en

Emenda 762
Michael Detjen

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ 
għall-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali 
għall-persuni li huma partikolarment 
mhedda mill-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali, inklużi l-persuni l-aktar fil-bżonn 
u t-tfal. Id-data personali kollha għandha 
tinqasam skont il-ġeneru (mara, raġel, 
"mhux binarju"). Jekk xi riżultati ma 
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jkunux rilevanti, id-data għal dawk ir-
riżultati ma għandhiex tinġabar u tiġi 
rrappurtata. Id-data kollha tinġabar 
b'mod anonimu. Il-parteċipanti jipprovdu 
d-data kollha fuq bażi volontarja, u ma 
jkunx hemm konsegwenzi negattivi għall-
parteċipanti jew l-organizzazzjoni 
responsabbli għall-proġett.

Indikaturi Komuni ta' Output:

– gruppi żvantaġġati (bħal dawk 
qiegħda u dawk li ilhom qiegħda, persuni 
b'diżabbiltà, persuni bla dar, ġenituri 
waħedhom, ċittadini ta' pajjiżi terzi, 
minoranzi, eċċ.)

– tfal li għandhom 18-il sena u aktar

– dawk li għandhom inqas minn 30 
sena

– dawk li għandhom iktar minn 54 
sena

Or. de

Emenda 763
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ 
għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali 
għall-persuni li huma mhedda mill-faqar 
jew l-esklużjoni soċjali

Kull data personali miġbura għandha 
tinqasam skont il-ġeneru (mara, raġel, 
"mhux binarju"). F'każ li r-riżultati 
jkunu irrilevanti, id-data disponibbli 
m'għandhiex għalfejn tiġi mistħarrġa u 
trażmessa. L-għoti ta' din id-data hija 
volontarja u nuqqas ta' għoti ma jwassalx 
għal żvantaġġ għall-parteċipant jew għall-
fornitur tal-attività jew tal-miżura.
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– il-grupp fil-bżonn li fih jappartjeni 
l-parteċipant

– parteċipanti iżgħar minn 18-il 
sena

– parteċipanti iżgħar minn 30 sena

– parteċipanti ikbar minn 54 sena

Or. en

Emenda 764
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ 
biex tiġi indirizzata l-privazzjoni materjali

imħassar

[...]

(ii)

il-valur tal-oġġetti mqassma

[...]

(b) Il-kwantità totali ta' għajnuna 
alimentari mqassma (f’tunnellati)

Li minnhom2:

[...]

(3) Indikaturi komuni tar-riżultati

Ibid.

L-għadd tar-riċevituri aħħarija li jirċievu 
l-għajnuna alimentari

L-għadd ta' tfal taħt it-18-il sena,

L-għadd ta' żgħażagħ bejn it-18 u d-29 
sena,

L-għadd ta' persuni akbar minn 54 sena,

L-għadd ta' persuni b’diżabbiltà,

L-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi,

L-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-
minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
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emarġinati bħar-Roma),

L-għadd persuni mingħajr saqaf jew 
milquta mill-esklużjoni tal-
akkomodazzjoni.

L-għadd tar-riċevituri aħħarija li jirċievu 
l-għajnuna materjali

L-għadd ta' tfal taħt it-18-il sena,

L-għadd ta' żgħażagħ bejn it-18 u d-29 
sena,

L-għadd ta' persuni akbar minn 54 sena,

L-għadd ta' persuni b’diżabbiltà,

L-għadd ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi,

L-għadd ta' persuni bi sfond barrani u l-
minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
emarġinati bħar-Roma),

L-għadd persuni mingħajr saqaf jew 
milquta mill-esklużjoni tal-
akkomodazzjoni.

________________________

Il-valuri ta' dawn l-indikaturi għandhom
jiġu ddeterminati abbażi tal-istima 
informata mill-benefiċjarji

Or. en

Emenda 765
Thomas Mann, Dieter-Lebrecht Koch, Sven Schulze, Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni għall-appoġġ tal-FSE+ 
għall-promozzjoni tal-integrazzjoni soċjali 
għall-persuni fil-bżonn

Indikaturi tal-output

(1) Għadd totali ta' persuni li jirċievu 
għajnuna fir-rigward tal-inklużjoni 
soċjali.
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Li minnhom:

(a) għadd ta' tfal li għandhom 15-il sena 
jew inqas

(b) għadd ta' persuni li għandhom 65 
sena jew iktar

(c) għadd ta' nisa

(d) għadd ta' migranti, parteċipanti bi 
sfond barrani; minoranzi, (fosthom 
komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma)

(e) għadd ta' persuni b'diżabbiltà

(f) għadd ta' persuni bla dar

Or. de

Emenda 766
Terry Reintke
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi ta' output dwar l-assistenza 
għall-inklużjoni soċjali lil persuni l-aktar 
fil-bżonn:

(i) L-għadd totali ta' persuni li jirċievu 
assistenza għall-inklużjoni soċjali;

(ii) L-għadd totali ta' persuni li jintlaħqu 
matul attivitajiet ta' komunikazzjoni u 
ħidma itineranti;

(iii) L-għadd totali ta' konsultazzjonijiet;

(iv) L-għadd totali ta' riferimenti lil:

(a) servizz oħra bi threshold baxx 
(pereżempju postijiet ta' kenn, għajnuna 
medika b'xejn, distribuzzjoni tal-ikel, 
pariri dwar id-dejn eċċ.)

(b) servizzi ta' amministrazzjoni pubblika 
(pereżempju, servizzi ta' impjiegi pubbliċi, 
appoġġ għal benefiċċji soċjali, servizzi ta' 
abitazzjoni eċċ.).
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Or. en

Emenda 767
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta għal regolament
Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS IIa

Indikaturi għall-fergħa tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali

1. Il-livell ta' kisba ddikjarata ta' fehim 
aħjar tal-politiki u tal-leġiżlazzjoni tal-UE

(1) L-għadd ta' attivitajiet analitiċi

(2) L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim 
reċiproku, għarfien u tixrid

(3) L-appoġġ lill-atturi ewlenin

2. Il-livell ta' kollaborazzjoni u sħubija 
attiva bejn l-istituzzjonijiet governattivi 
tal-UE, l-Istati Membri u l-pajjiżi 
assoċjati

(1) L-għadd ta' attivitajiet analitiċi

(2) L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim 
reċiproku, għarfien u tixrid

(3) Appoġġ lill-atturi ewlenin

3. Użu ddikjarat tal-innovazzjoni fil-
politika soċjali għall-implimentazzjoni 
tas-CSRs soċjali u r-riżultati tal-
esperimentazzjoni ta' politiki soċjali għat-
tfassil tal-politika

(1) L-għadd ta' attivitajiet analitiċi

(2) L-għadd ta' attivitajiet ta' tagħlim 
reċiproku, għarfien u tixrid

(3) Appoġġ lill-atturi ewlenin

4. L-għadd ta' viżitaturi tal-
pjattaforma EURES

5. L-għadd ta' kollokamenti f'impjieg 
għaż-żgħażagħ miksuba jew appoġġjati fl-
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ambitu tal-Azzjoni Preparatorja "L-
Ewwel Impjieg EURES Tiegħek" (YfEJ) 
kif ukoll fi ħdan Skemi Partikolari ta' 
Mobilità

6. L-għadd ta' kuntatti personali 
individwali tal-konsulenti tal-EURES 
mal-persuni li jfittxu impjieg, mal-persuni 
li jbiddlu l-impjieg u mal-impjegaturi

7. L-għadd ta' negozji maħluqa jew 
konsolidati li bbenefikaw mill-appoġġ tal-
UE

8. Il-proporzjon ta' benefiċjarji li ħolqu 
jew żviluppaw aktar il-kummerċ permezz 
tal-mikrofinanzjament tal-UE meta 
mqabbla ma' dawk li huma qiegħda jew li 
jappartjenu għal gruppi żvantaġġati

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lista ta' indikaturi għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali hija nieqsa fil-proposta tal-Kummissjoni. Il-fergħa tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali hija kontinwazzjoni tal-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali (EaSI) 2014-2020. Għaldaqstant, l-indikaturi li l-Kummissjoni tuża biex tippreżenta l-
prestazzjoni tal-EaSI fid-Dikjarazzjonijiet tal-Programm ippreżentati fil-pakkett tal-baġits 
annwali tal-Unjoni għandhom ikomplu jintużaw bħala indikaturi għall-fergħa tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali.

Emenda 768
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Proposta għal regolament
Anness IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness II – Indikaturi komuni għall-
appoġġ tal-FSE+ biex tiġi indirizzata l-
privazzjoni materjali

Indikaturi ta' output dwar l-assistenza 
għall-inklużjoni soċjali lil persuni l-aktar 
fil-bżonn:

(i) L-għadd totali ta' persuni li jirċievu 
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assistenza għall-inklużjoni soċjali

(ii) L-għadd totali ta' persuni li jintlaħqu 
matul attivitajiet ta' komunikazzjoni u 
ħidma itineranti;

(iii) L-għadd totali ta' konsultazzjonijiet;

(iv) L-għadd totali ta' riferimenti lil:

(a) servizz oħra bi threshold baxx 
(pereżempju postijiet ta' kenn, għajnuna 
medika b'xejn, distribuzzjoni tal-ikel, 
pariri dwar id-dejn eċċ.)

(b) servizzi ta' amministrazzjoni pubblika 
(pereżempju, servizzi ta' impjiegi pubbliċi, 
appoġġ għal benefiċċji soċjali, servizzi ta' 
abitazzjoni eċċ.).

Or. en
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