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Emenda 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Bi qbil mal-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), fid-definizzjoni u fl-
implimentazzjoni tal-politiki u l-azzjonijiet 
tagħha, l-Unjoni jeħtiġilha tqis il-ħtiġijiet 
marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli 
ta' impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali kif ukoll mal-forniment 
ta' livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. In-
network jenħtieġ li jappoġġa lill-Istati 
Membri u lill-Unjoni fl-iżvilupp ta' 
politiki u azzjonijiet dwar l-impjiegi 
mfassla biex jiksbu l-ogħla livelli ta' 
ġustizzja u protezzjoni soċjali u biex 
jiġġieldu l-esklużjoni soċjali u l-forom 
kollha tad-diskriminazzjoni.

Or. it

Emenda 18
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) jirreferi għall-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' impjieg bħala objettiv 
wieħed li għandu jitqies meta jiġu definiti 
u implimentati l-politiki u l-attivitajiet tal-
Unjoni. In-network tas-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi jenħtieġ li jibbaża l-ħidma 
tiegħu fuq l-Artikolu 9 tat-TFUE.
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Emenda 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) In-netweork għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 
Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
Għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi u bbażati 
fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' 
politika rilevanti tal-Unjoni

(2) In-network għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 
Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
In-network għandu l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi 
tal-impjieg sħiħ u tal-progress soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE), filwaqt li 
jippromwovi l-konsistenza ma' dawk l-
objettivi tal-inizjattivi ta' politika rilevanti 
tal-Unjoni u l-isforzi tal-Istati Membri u 
tal-Unjoni biex itejbu l-istrateġija 
koordinata tal-impjiegi u l-iżvilupp ta' 
politiki innovattivi bbażati fuq l-evidenza.

Or. it

Emenda 20
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) In-netweork għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 

(2) In-network għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 
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Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
Għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi u bbażati 
fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' 
politika rilevanti tal-Unjoni

Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
In-network għandu wkoll l-għan li jagħti 
aktar opportunitajiet lill-PES biex 
jgħinhom jiżviluppaw politiki innovattivi u 
bbażati fuq l-evidenza.

Or. it

Emenda 21
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) In-netweork għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 
Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
Għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi u bbażati 
fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' politika 
rilevanti tal-Unjoni

(2) In-network għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, il-kwalità tas-servizz, 
l-effettività u l-effiċjenza tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) billi jipprovdi 
pjattaforma biex iqabbel il-prestazzjoni 
tagħhom fil-livell Ewropew, jidentifika l-
prattiki tajba u jistabbilixxi sistema ta' 
tagħlim reċiproku bil-ħsieb li jappoġġa 
b'mod attiv l-impjieg ta' kwalità, ix-
xogħol diċenti kif ukoll inklużiv, u oqsma 
b'potenzjal kbir ta' impjiegi bħall-impjiegi 
ħodor. In-network għandu wkoll l-għan li 
jagħti aktar opportunitajiet lill-PES biex 
jgħinhom jiżviluppaw politiki innovattivi u 
bbażati fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' 
politika rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 22
Sara Skyttedal

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) In-netweork għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 
Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
Għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi u bbażati 
fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' politika 
rilevanti tal-Unjoni

(2) In-network għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
(PES) billi jipprovdi pjattaforma biex 
iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-livell 
Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku 
bil-ħsieb li jappoġġa l-impjieg u – fuq 
żmien fit-tul – l-impjiegi sostenibbli. In-
network għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi u bbażati 
fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' politika 
rilevanti tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) In-netweork għandu l-għan li 
jsaħħaħ il-kapaċità, l-effettività u l-
effiċjenza tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi (PES) billi jipprovdi pjattaforma 
biex iqabbel il-prestazzjoni tagħhom fil-
livell Ewropew, jidentifika l-prattiki tajba u 
jistabbilixxi sistema ta' tagħlim reċiproku. 
Għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi u bbażati 
fuq l-evidenza skont l-inizjattivi ta' politika 
rilevanti tal-Unjoni

(2) In-network għandu l-għan li 
jimmodernizza s-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi (PES) u jsaħħaħ il-kapaċità, l-
effettività u l-effiċjenza tagħhom billi 
jipprovdi pjattaforma biex iqabbel il-
prestazzjoni tagħhom fil-livell Ewropew, 
jidentifika l-prattiki tajba u jistabbilixxi 
sistema ta' tagħlim reċiproku. In-network 
għandu wkoll l-għan li jagħti aktar 
opportunitajiet lill-PES biex jgħinhom 
jiżviluppaw politiki innovattivi, orjentati 
lejn il-futur u bbażati fuq l-evidenza skont 
l-inizjattivi ta' politika rilevanti tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) In-network kien kruċjali biex 
jinkoraġġixxi aktar kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES kif ukoll jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES. 
Evalwazzjoni tal-istat tal-implimentazzjoni 
tad-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE turi li n-
Network kellu impatt pożittiv u tidentifika 
l-lezzjonijiet miksuba abbażi tal-attivitajiet 
u l-esperjenzi varji.

(3) In-network kien kruċjali biex 
jinkoraġġixxi aktar kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES kif ukoll biex jikkontribwixxi 
għall-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES. 
Evalwazzjoni tal-istat tal-implimentazzjoni 
tad-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE turi li n-
Network kellu impatt pożittiv u tidentifika 
l-lezzjonijiet misluta abbażi tal-attivitajiet 
u l-esperjenzi varji. Minħabba li kiseb 
leġittimità legali, in-Network Ewropew 
tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi żied il-
kapaċità tiegħu u żviluppa miżuri 
innovattivi bbażati fuq l-evidenza biex 
jimplimenta l-politiki dwar l-impjiegi.

__________________ __________________
16 Dokument ta' Ħidma tal-Persunal 
tal-Kummissjoni SWD(2019)1350

16 Dokument ta' Ħidma tal-Persunal 
tal-Kummissjoni SWD(2019)1350

Or. pl

Emenda 25
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sabiex in-network isir aktar 
effettiv, iċ-ċentri pubbliċi tal-impjiegi 
jenħtieġ li fl-istess ħin issirilhom riforma, 
permezz tad-diġitalizzazzjoni sħiħa tas-
servizzi u l-għoti ta' taħriġ adegwat lill-
persunal.

Or. it
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Emenda 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex nikkapitalizzaw fuq ir-riżultati 
miksuba s'issa u nkomplu nrawmu l-
kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, il-perjodu ta' stabbiliment tan-
Network jenħtieġ jiġi estiż sal-31 ta' 
Diċembru 2027.

(4) Biex nikkapitalizzaw fuq ir-riżultati 
miksuba s'issa, kif ukoll biex nespandu, 
insaħħu u nikkonsolidaw l-inizjattivi tal-
PES, nimmodernizzaw is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi, u nippermettuhom joperaw 
b'mod effettiv u armonjuż, il-perjodu ta' 
stabbiliment tan-Network jenħtieġ jiġi estiż 
sal-31 ta' Diċembru 2027.

Or. pl

Emenda 27
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Biex nikkapitalizzaw fuq ir-riżultati 
miksuba s'issa u nkomplu nrawmu l-
kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, il-perjodu ta' stabbiliment tan-
Network jenħtieġ jiġi estiż sal-31 ta' 
Diċembru 2027.

(4) Biex nikkapitalizzaw fuq ir-riżultati 
miksuba s'issa u nkomplu nrawmu l-
kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, in-Network jenħtieġ li jsir 
struttura permanenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-Network tal-PES għandu jkun permanenti sakemm l-UE tiddeċiedi li ma jkunx hemm 
bżonnu aktar. Għandu jibqa' possibbli li jsiru aġġornamenti u aġġustamenti iżda struttura 
permanenti tippermetti ppjanar strateġiku fit-tul.

Emenda 28
Jeroen Lenaers
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) In-Network jenħtieġ li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni bejn il-membri tiegħu u 
jiżviluppa inizjattivi konġunti li jkollhom 
l-għan li jsir skambju tal-informazzjoni u 
tal-aħjar prattiki fl-oqsma operazzjonali 
kollha tal-PES, jipprovdi analiżijiet 
komparattivi u pariri u jippromwovi 
inizjattivi innovattivi ta' kollokamenti ta' 
impjiegi. F'dan ir-rigward, jenħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-
kooperazzjoni bejn il-PES fejn tidħol l-
esportazzjoni tal-benefiċċji soċjali. Il-
ħolqien ta' dan in-Network ser jippermetti 
paragun inklużiv, ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tal-PES 
kollha, sabiex ikunu jistgħu jiġu 
determinati l-aħjar prattiki fl-oqsma ta' 
attività tagħhom, u b'hekk 
jikkontribwixxu għal tfassil u twassil 
aħjar tas-servizzi tal-impjiegi fl-ambitu 
tal-mandati speċifiċi tagħhom. L-
inizjattivi tan-Network jenħtieġ li jtejbu l-
effikaċja tal-PES u jwasslu għal użu aktar 
effiċjenti tal-fondi pubbliċi. In-Network 
jenħtieġ li jikkoopera wkoll ma' fornituri 
oħrajn ta' servizzi tal-impjiegi.

Or. nl

Emenda 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tkun tappoġġa l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
li fost il-prinċipji tiegħu jinkludi l-
provvediment ta' appoġġ attiv għall-

(5) Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-
11 ta' Diċembru 2019 dwar il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, il-Kummissjoni 
tifformula mill-ġdid l-impenn tagħha li 
tindirizza l-problemi kkawżati mit-tibdil 
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impjiegi. Jenħtieġ li tikkontribwixxi wkoll 
għall-mira 8 tal-iżvilupp sostenibbli tal-
Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Iżvilupp Sostenibbli billi tikkontribwixxi 
għal tkabbir ekonomiku inklużiv u 
sostenibbli, impjiegi u xogħol diċenti għal 
kulħadd.

fil-klima fuq bażi ġdida, u tiddikjara li l-
azzjonijiet u l-politiki kollha tal-Unjoni 
jenħtieġ li jikkontribwixxu biex jintlaħqu 
l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. 
Għaldaqstant, il-kontinwazzjoni tan-
Network jenħtieġ li ssaħħaħ l-azzjonijiet u 
l-politiki dwar l-impjiegi li 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, billi tgħin biex 
titħaffef it-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ċirkolari newtrali mil-lat ta' klima u billi 
tagħmel din it-tranżizzjoni ġusta u 
inklużiva għal kulħadd, filwaqt li tfittex li 
tiggarantixxi l-impjieg sħiħ u d-
disponibbiltà ta' xogħol diċenti li joffri 
paga adegwata u, f'kull każ, il-protezzjoni 
kontra l-faqar, u trawwem sostenibbiltà 
ambjentali u saħħa u s-sigurtà fuq il-post 
tax-xogħol. Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni 
tan-Network tkun tappoġġa wkoll l-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, li fost il-prinċipji 
tiegħu jinkludi l-għoti ta' appoġġ attiv 
għall-impjiegi u li jikkontribwixxi għall-
kisba tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli 
tal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-Iżvilupp Sostenibbli, u b'mod 
partikolari l-mira tal-iżvilupp 8.

Or. it

Emenda 30
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tkun tappoġġa l-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, li fost il-prinċipji 
tiegħu jinkludi l-provvediment ta' appoġġ 
attiv għall-impjiegi. Jenħtieġ li 
tikkontribwixxi wkoll għall-mira 8 tal-
iżvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 tan-

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni ta' politiki nazzjonali 
dwar l-impjieg, għal tkabbir ekonomiku 
inklużiv u sostenibbli, impjiegi u xogħol 
diċenti għaċ-ċittadini kollha.
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Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp 
Sostenibbli billi tikkontribwixxi għal 
tkabbir ekonomiku inklużiv u sostenibbli, 
impjiegi u xogħol diċenti għal kulħadd.

Or. it

Emenda 31
Sara Skyttedal

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tkun tappoġġa l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
li fost il-prinċipji tiegħu jinkludi l-
provvediment ta' appoġġ attiv għall-
impjiegi. Jenħtieġ li tikkontribwixxi wkoll 
għall-mira 8 tal-iżvilupp sostenibbli tal-
Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Iżvilupp Sostenibbli billi tikkontribwixxi 
għal tkabbir ekonomiku inklużiv u 
sostenibbli, impjiegi u xogħol diċenti għal 
kulħadd.

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tkun tappoġġa l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
li fost il-prinċipji tiegħu jinkludi l-għoti ta' 
appoġġ attiv għall-impjiegi. Jenħtieġ li 
tikkontribwixxi wkoll għall-mira 8 tal-
iżvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp 
Sostenibbli billi tikkontribwixxi għal 
tkabbir ekonomiku inklużiv u sostenibbli, 
impjiegi, xogħol diċenti għal kulħadd, 
tiġġieled in-nuqqas ta' tlaqqigħ fis-suq 
tax-xogħol u tiffaċilita l-moviment ħieles 
tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 32
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tkun tappoġġa l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
li fost il-prinċipji tiegħu jinkludi l-
provvediment ta' appoġġ attiv għall-

(5) Jenħtieġ li l-kontinwazzjoni tan-
Network tkun tappoġġa l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
li fost il-prinċipji tiegħu jinkludi l-għoti ta' 
appoġġ attiv għall-impjiegi. Jenħtieġ li 
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impjiegi. Jenħtieġ li tikkontribwixxi wkoll 
għall-mira 8 tal-iżvilupp sostenibbli tal-
Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Iżvilupp Sostenibbli billi tikkontribwixxi 
għal tkabbir ekonomiku inklużiv u 
sostenibbli, impjiegi u xogħol diċenti għal 
kulħadd.

tikkontribwixxi wkoll għall-mira 8 tal-
iżvilupp sostenibbli tal-Aġenda 2030 tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp 
Sostenibbli billi tikkontribwixxi għal 
tkabbir ekonomiku inklużiv u sostenibbli, 
impjiegi u xogħol diċenti għal kulħadd kif 
ukoll għal tranżizzjoni ekoloġika 
soċjalment ġusta.

Or. en

Emenda 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti 
ma' partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas ta' politika 
konsistenti.

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jikkoopera anki b'aktar saħħa mal-
partijiet ikkonċernati rilevantitas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, il-ġeneru, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
persuni qiegħda jew gruppi vulnerabbli, 
il-korpi tal-ugwaljanza, l-NGOs li jaħdmu 
fil-qasam tal-impjiegi, tad-drittijiet tal-
bniedem u tat-tranżizzjoni ġusta, kif ukoll 
is-sħab soċjali, biex jippromwovi sinerġiji 
u jiżguraw qafas ta' politika konsistenti, 
fejn rilevanti.

Or. en

Emenda 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas ta' politika 
konsistenti.

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas ta' politika 
konsistenti. Jenħtieġ li tissaħħaħ il-
kooperazzjoni sistematika u strutturali 
bejn il-PES u fornituri oħrajn tas-servizzi 
fl-oqsma soċjali u tal-impjiegi sabiex ikun 
hemm rispons aħjar għall-ħtiġijiet tal-
persuni li qed ifittxu impjieg.

Or. en

Emenda 35
Anne Sander

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas ta' politika 
konsistenti.

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, u mas-sħab soċjali u mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, sabiex 
jippromwovi s-sinerġiji u l-iskambju tal-
aħjar prattiki u ħalli jiżgura qafas ta' 
politika konsistenti li jkun adattat għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

Or. fr
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Emenda 36
Sara Skyttedal

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni bejn 
l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni u 
t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas ta' politika 
konsistenti.

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari s-servizzi tal-
impjiegi privati u oħrajn, iżda wkoll 
kooperazzjoni bejn l-Aġenziji tal-Unjoni 
fil-qasam tal-impjiegi, il-politika soċjali, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas 
ta' politika konsistenti.

Or. en

Emenda 37
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti ma' 
partijiet ikkonċernati oħra tas-suq tax-
xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji bejniethom, 
inkuż b'mod partikolari kooperazzjoni 
bejn l-Aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, ħalli jiżgura qafas ta' politika 
konsistenti.

(6) In-Network jenħtieġ ikompli 
jorganizza l-kooperazzjoni u l-kuntatti 
mal-partijiet ikkonċernati kollha tas-suq 
tax-xogħol biex iħeġġeġ sinerġiji 
bejniethom, jieħu passi biex iqabbel id-
domanda mal-provvista u jiżgura li s-
swieq tax-xogħol ikunu kemm jista' jkun 
trasparenti u jiffunzjonaw b'mod aktar 
effettiv.

Or. it

Emenda 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-rwol tal-PES li jiggarantixxu 
servizzi aktar effettivi għall-persuni li qed 
ifittxu impjieg u għall-kumpaniji jrid jiġi 
appoġġat b'mod xieraq fil-livell nazzjonali 
b'riżorsi umani u b'appoġġ finanzjarju 
suffiċjenti għat-taħriġ tal-persunal u t-
tagħmir tal-IT u tekniku rilevanti għall-
opportunitajiet u l-isfidi li jġibu magħhom 
id-diġitalizzazzjoni, it-tibdil fix-xejriet tax-
xogħol, inklużi l-ekonomiji ta' pjattaformi 
emerġenti, u l-iżviluppi demografiċi u 
soċjetali.

Or. en

Emenda 39
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni għan-Network ikun disponibbli 
f'konformità mal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali għall-2021-2027.

(7) Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni għan-Network ikun disponibbli.

Or. en

Emenda 40
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 1 – paragrafu 1



PE646.959v02-00 16/35 AM\1198085MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Network madwar l-Unjoni kollha ta' 
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) ("in-
Network" huwa b'dan stabbilit għall-
perjodu sal- 31 ta' Diċembru 2027."

"Network madwar l-Unjoni kollha ta' 
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) ("in-
Network")." Il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom jirrevedu l-
istabbiliment tan-Network fid-dawl tal-
evalwazzjonijiet tal-Kummissjoni kif 
imsemmi fl-Artikolu 10.

Or. en

Emenda 41
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u b'hekk se tappoġġa:

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi u 
soċjali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 42
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u b'hekk se tappoġġa:

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
nazzjonali u b'hekk se tappoġġa:

Or. it

Emenda 43
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u b'hekk se tappoġġa:"

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni, u b'hekk se tappoġġa:"

Or. hu

Emenda 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
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Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u b'hekk se tappoġġa:

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex trawwem l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni, l-implimentazzjoni tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-kisba tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti u tranżizzjoni rapida, 
ġusta u inklużiva lejn ekonomija ċirkolari 
newtrali mil-lat ta' klima, u b'hekk se 
tappoġġa:"

Or. it

Emenda 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u b'hekk se tappoġġa:

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-prinċipji tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, se timmira 
għall-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod 
partikolari l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli 1, 4, 5, 8, 10, 13, u l-Patt 
Ekoloġiku Ewropew, u b'hekk se 
tappoġġa:
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Or. en

Emenda 46
Sara Skyttedal

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
u b'hekk se tappoġġa:

L-għan ta' din id-Deċiżjoni huwa li 
tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri permezz tan-Network fil-qasam 
tal-impjiegi, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
tal-PES, sabiex tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-impjiegi 
tal-Unjoni. Din se tgħin ukoll fl-
implimentazzjoni tal-prinċipji u l-objettivi 
rilevanti fil-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali u tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, u b'hekk 
se tappoġġa:"

Or. en

Emenda 47
Jordi Cañas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (a) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(a) il-gruppi soċjali l-aktar vulnerabbli 
b'rati għoljin ta' qgħad, speċjalment 
ħaddiema kbar fl-età u ż-żgħażagħ barra 
mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ 
("NEETs");

"(a) il-gruppi soċjali vulnerabbli kollha 
b'rati għoljin ta' qgħad, speċjalment 
ħaddiema kbar fl-età u ż-żgħażagħ barra 
mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ 
("NEETs") u persuni b'diżabilità, 
speċjalment nisa u bniet li jħabbtu 
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wiċċhom ma' diskriminazzjoni multipla u 
intersezzjonali abbażi kemm tal-ġeneru 
kif ukoll tad-diżabilità tagħhom;"

Or. en

Emenda 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (a) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(a) il-gruppi soċjali l-aktar vulnerabbli 
b'rati għoljin ta' qgħad, speċjalment 
ħaddiema kbar fl-età u ż-żgħażagħ barra 
mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ 
("NEETs");

"(a) il-gruppi soċjali vulnerabbli kollha 
b'rati għoljin ta' qgħad, speċjalment 
ħaddiema kbar fl-età u ż-żgħażagħ barra 
mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ 
("NEETs") u l-persuni b'diżabilità;"

Or. en

Emenda 49
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt -aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), jiddaħħal il-punt 
li ġej:
"(aa) l-implimentazzjoni tal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Patt 
Ekoloġiku Ġdid Ewropew u l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
(UNSDGs);"
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Or. en

Emenda 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(b) ix-xogħol diċenti u sostenibbli; (b) ix-xogħol diċenti u sostenibbli li 
jiggarantixxi r-rispett sħiħ għad-drittijiet 
ekonomiċi u soċjali tal-individwi, il-
ħarsien ambjentali komprensiv u s-saħħa 
u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;

Or. it

Emenda 51
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test fis-seħħ Emenda

(2b) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (c) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(c) il-funzjonament aħjar tas-swieq tax-
xogħol fl-UE;

"(c) il-funzjonament u l-inklużività 
aħjar tas-swieq tax-xogħol;"

Or. en

Emenda 52
Sara Skyttedal
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test fis-seħħ Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (d) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(d) l-identifikazzjoni ta' nuqqas ta' 
ħiliet u l-għoti ta' informazzjoni dwar l-
estent tagħhom u fejn jinsabu, kif ukoll it-
tlaqqigħ aħjar tal-ħiliet ta' min ifittex 
xogħol u l-ħtiġijiet ta' min iħaddem;

"(d) l-identifikazzjoni ta' nuqqas ta' 
ħiliet u l-għoti ta' informazzjoni dwar id-
daqs tagħhom u fejn jinsabu, kif ukoll it-
tlaqqigħ aħjar tal-ħiliet ta' min ifittex 
xogħol u l-ħtiġijiet ta' min iħaddem 
permezz ta' taħriġ vokazzjonali orjentat 
lejn min iħaddem;

Or. en

Emenda 53
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt f

Test fis-seħħ Emenda

(2c) Fl-Artikolu 3(1), il-punt (f) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(f) aktar mobbilità ġeografika u 
professjonali volontarja fuq bażi ekwa biex 
ikunu ssodisfati l-ħtiġijiet speċifiċi tas-suq 
tax-xogħol;

"(f) aktar mobbilità ġeografika u 
professjonali volontarja fuq bażi 
individwali biex ikunu ssodisfati l-ħtiġijiet 
ta' xogħol diċenti;"

Or. en

Emenda 54
Jeroen Lenaers

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
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Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 4, paragrafu 1, 
jiddaħal il-punt li ġej:
"(-a) "it-trawwim ta' kooperazzjoni u l-
iskambju tal-aħjar prattiki fost il-PES 
f'dak li jikkonċerna l-esportazzjoni ta' 
benefiċċji soċjali;"

Or. nl

Emenda 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test fis-seħħ Emenda

(2b) Fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1), il-
punt (i) huwa sostitwit b'dan li ġej:

(i) kontribut għat-tnaqqis tal-qgħad 
għall-gruppi tal-etajiet kollha u għall-
gruppi vulnerabbli;

"(i) kontribut għat-tnaqqis tal-qgħad 
għall-gruppi tal-etajiet u tal-ġeneri kollha 
u għall-gruppi vulnerabbli kollha;"

Or. en

Emenda 56
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2c (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1), 
jiddaħħal il-punt li ġej:
"(iiia) konsulenza u taħriġ dwar 
il-karriera, speċjalment fir-rigward tal-



PE646.959v02-00 24/35 AM\1198085MT.docx

MT

impjiegi ħodor u t-tranżizzjoni ġusta;"

Or. en

Emenda 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ta' importanza kruċjali, filwaqt li 
jiffaċilita l-kisba tal-objettivi tal-Unjoni 
ta' livell massimu ta' impjiegi u progress 
soċjali, il-koerenza tal-politiki tal-impjiegi 
ma' dawn l-objettivi, l-implimentazzjoni 
tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 
il-kisba tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli u l-implimentazzjoni ta' 
tranżizzjoni rapida, ġusta u inklużiva lejn 
ekonomija ċirkolari newtrali mil-lat ta' 
klima;

Or. it

Emenda 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, identifikati fil-politiki tal-
impjiegi tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-
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Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli; Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-Patt 
Ekoloġiku Ewropew u l-opportunitajiet u 
l-isfidi li jġibu magħhom id-
diġitalizzazzjoni, it-tibdil fix-xejriet tax-
xogħol, inklużi l-ekonomiji ta' pjattaformi 
emerġenti, u l-iżviluppi demografiċi u 
soċjetali;

Or. en

Emenda 59
Anne Sander

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) "jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;"

(c) "jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u filwaqt 
li jitqiesu l-isfidi li jġibu magħhom l-
evoluzzjoni teknoloġika u demografika u 
l-evoluzzjoni tad-dinja tax-xogħol u l-
kompetenzi meħtieġa;"

Or. fr

Emenda 60
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin fid-dawl tal-politiki tal-
impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru Ewropew 
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Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

tad-Drittijiet Soċjali, u l-UNSDGs, kif 
ukoll l-isfidi relatati mal-iżviluppi 
teknoloġiċi, id-dinja tax-xogħol li qed 
tinbidel, l-impjiegi ħodor, il-prevenzjoni 
tal-qgħad u l-inklużjoni aħjar u l-appoġġ 
immirat għall-persuni li qed ifittxu 
impjieg;

Or. en

Emenda 61
Sara Skyttedal

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u t-
tisħiħ tal-PES f'oqsma ewlenin, 
f'konformità mal-politiki tal-impjiegi tal-
Unjoni u tal-Istati Membri, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, kif ukoll 
l-isfidi u l-opportunitajiet relatati mad-
diġitalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni u d-
dinja tax-xogħol li qed tinbidel;

Or. en

Emenda 62
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 

(c) jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-PES 
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f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-politiki 
tal-impjiegi tal-Unjoni, il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

f'oqsma ewlenin, f'konformità mal-
għanijiet tal-impjiegi nazzjonali;

Or. it

Emenda 63
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g

Test fis-seħħ Emenda

(3a) Fl-Artikolu 4(1), il-punt (g) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(g) jippromwovi u jiskambjaw l-aħjar 
prassi dwar l-identifikazzjoni ta' NEETs u 
dwar l-iżvilupp ta' inizjattivi biex ikun 
żgurat li dawk iż-żgħażagħ jiksbu l-ħiliet 
meħtieġa biex jidħlu u jibqgħu fis-suq tax-
xogħol.

"(g) jippromwovi u jiskambja l-aħjar 
prassi dwar l-integrazzjoni tal-persuni 
qiegħda fit-tul u tal-ħaddiema 
b'diżabilitajiet fis-suq tax-xogħol kif ukoll 
dwar l-identifikazzjoni ta' NEETs, u l-
appoġġ għalihom, u dwar l-iżvilupp ta' 
inizjattivi biex ikun żgurat li dawk iż-
żgħażagħ jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex 
jidħlu, jibqgħu u jiżviluppaw fis-suq tax-
xogħol."

Or. en

Emenda 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt g
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Test fis-seħħ Emenda

(3a) Fl-Artikolu 4(1), il-punt (g) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

(g) jippromwovi u jiskambjaw l-aħjar 
prassi dwar l-identifikazzjoni ta' NEETs u 
dwar l-iżvilupp ta' inizjattivi biex ikun 
żgurat li dawk iż-żgħażagħ jiksbu l-ħiliet 
meħtieġa biex jidħlu u jibqgħu fis-suq 
tax-xogħol.

"(g) jidentifika l-gruppi vulnerabbli fis-
suq tax-xogħol, bħal dawk qiegħda fit-tul, 
il-ħaddiema b'diżabbiltà u n-NEETs, u 
jippromwovi u jiskambja l-aħjar prassi 
dwar l-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, inklużi inizjattivi biex jiksbu l-
ħiliet fejn ikun meħtieġ."

Or. en

Emenda 65
Stefania Zambelli

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inkluż 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, u 
fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inklużi 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, sħab soċjali, 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
persuni qiegħda u l-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, billi jinvolvihom fl-attivitajiet 
rilevanti u fil-laqgħat tan-Network u billi 
jiskambjaw informazzjoni u data 
magħhom.

Or. it
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Emenda 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inkluż 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, u 
fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inklużi 
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi rilevanti 
minn pajjiżi terzi li mhumiex membri taż-
ŻEE, fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg 
u s-sħab soċjali, u fejn xieraq, Aġenziji tal-
UE fil-qasam tal-impjiegi, il-politika 
soċjali, il-ġeneru u l-edukazzjoni u t-
taħriġ, organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, il-korpi tal-
ugwaljanza, NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-
impjiegi, tad-drittijiet tal-bniedem u tat-
tranżizzjoni ġusta, u l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali, billi jinvolvihom fl-attivitajiet 
rilevanti u fil-laqgħat tan-Network u billi 
jiskambjaw informazzjoni u data 
magħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diskriminazzjoni hija rrappurtata b'mod wiesa' fil-qasam tal-forniment tas-servizzi tal-
impjieg u, għalhekk, il-kooperazzjoni mal-korpi tal-ugwaljanza u/jew l-organizzazzjonijiet 
indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem tista' tgħin biex tinkiseb is-sensitizzazzjoni meħtieġa ta' 
dawk responsabbli u biex tiġi żgurata n-nondiskriminazzjoni.

Emenda 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inkluż 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, u 
fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inklużi 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg u 
sħab soċjali, u fejn xieraq, is-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi rilevanti minn pajjiżi 
barra l-UE/ŻEE, Aġenziji tal-UE fil-
qasam tal-impjiegi, il-politika soċjali u l-
edukazzjoni u t-taħriġ, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

Or. en

Emenda 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inkluż 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, u 
fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inklużi 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg u 
soċjali, u fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-
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impjiegi, il-politika soċjali u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

qasam tal-impjiegi, il-politika soċjali u l-
edukazzjoni u t-taħriġ, sħab soċjali, 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
persuni qiegħda jew gruppi vulnerabbli, 
organizzazzjonijiet tat-taħriġ vokazzjonali, 
NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-impjiegi, u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, billi 
jinvolvihom fl-attivitajiet rilevanti u fil-
laqgħat tan-Network u billi jiskambjaw 
informazzjoni u data magħhom.

Or. en

Emenda 69
Sara Skyttedal

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inkluż 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, u 
fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, b'mod 
partikulari ma' fornituri privati u oħrajn 
tas-servizzi tal-impjieg, u fejn xieraq, 
Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-impjiegi, il-
politika soċjali u l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-
persuni qiegħda jew gruppi vulnerabbli, 
NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-impjiegi, u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, billi 
jinvolvihom fl-attivitajiet rilevanti u fil-
laqgħat tan-Network u billi jiskambjaw 
informazzjoni u data magħhom.

Or. en

Emenda 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Kooperazzjoni Kooperazzjoni

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inkluż 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, u 
fejn xieraq, Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-
impjiegi, il-politika soċjali u l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, sħab soċjali, organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

In-Network għandu jiżviluppa 
kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, inklużi 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, 
Aġenziji tal-UE fil-qasam tal-impjiegi, il-
politika soċjali u l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
sħab soċjali, organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
gruppi vulnerabbli, NGOs li jaħdmu fil-
qasam tal-impjiegi, u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, billi jinvolvihom fl-
attivitajiet rilevanti u fil-laqgħat tan-
Network u billi jiskambjaw informazzjoni 
u data magħhom.

Or. en

Emenda 71
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7

Appoġġ finanzjarju Appoġġ finanzjarju

Ir-riżorsi globali għall-implimentazzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni għandhom isiru 
disponibbli f'konformità mal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 li 
jmiss kif adatt, li l-approprjazzjonijiet 
annwali tiegħu għandhom jiġu awtorizzati 

Ir-riżorsi globali għall-implimentazzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni għandhom isiru 
disponibbli kif xieraq, li l-
approprjazzjonijiet annwali tagħhom 
għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill fil-limiti tal-qafas 
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mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-
limiti tal-qafas finanzjarju.

finanzjarju.

Or. en

Emenda 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7

Appoġġ finanzjarju Appoġġ finanzjarju

Ir-riżorsi globali għall-implimentazzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni għandhom isiru 
disponibbli f'konformità mal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 li jmiss 
kif adatt, li l-approprjazzjonijiet annwali 
tiegħu għandhom jiġu awtorizzati mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-
limiti tal-qafas finanzjarju.

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta' din id-Deċiżjoni għandhom isiru 
disponibbli f'konformità mal-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 li jmiss, 
li l-approprjazzjonijiet annwali tiegħu 
għandhom jiġu awtorizzati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill.

Or. en

Emenda 73
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8 għandha tingħata lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2027.

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8 għandha tingħata lill-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 74
Mounir Satouri

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10

Rieżami Rieżami

Sa Settembru 2026, il-Kumissjoni għandha 
tissottometti evalwazzjoni dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Minn seba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Deċiżjoni u kull seba' snin wara 
dan, il-Kumissjoni għandha tissottometti 
evalwazzjoni dwar l-applikazzjoni ta' din 
id-Deċiżjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7
Deċiżjoni Nru 573/2014/UE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10

Rieżami Rieżami

Sa Settembru 2026, il-Kumissjoni għandha 
tissottometti evalwazzjoni dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni.

Sa Settembru 2026, il-Kumissjoni għandha 
tissottometti evalwazzjoni dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. L-evalwazzjoni 
għandha, fost l-oħrajn, tivvaluta sa liema 
punt in-Network ikkontribwixxa għall-
kisba tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 u 
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jekk kienx ta' benefiċċju għall-kategoriji 
kollha tan-nies, inklużi dawk f'pożizzjoni 
żvantaġġata.

Or. en


