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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fond Soċjali Ewropew Plus, parti mill-baġit tal-UE mill-2021 sal-2027, se jkun l-istrument 
finanzjarju ewlieni biex tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa, bl-implimentazzjoni fil-
prattika tal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. 
Ir-Regolament FSE+ jorbot b'mod dirett l-objettivi tal-FSE+ mat-tliet kapitoli tal-Pilastru: 1) 
opportunitajiet indaqs u aċċess għas-suq tax-xogħol (inklużi edukazzjoni u sistemi ta' taħriġ 
ta' kwalità u inklużivi), 2) kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u 3) protezzjoni u inklużjoni 
soċjali.

L-FSE+ se jibqa' l-istrument prinċipali tal-UE li jinvesti f'riformi ta' politika u ta' sistemi biex 
jissaħħu l-ħiliet u l-livelli ta' edukazzjoni tan-nies, inklużi ħiliet diġitali li jħejjuhom għas-suq 
tax-xogħol li qed jinbidel. 
Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza l-importanza tal-edukazzjoni bikrija fit-tfulija bħala 
investiment effettiv għal tagħlim tul il-ħajja u biex jiġu indirizzati l-inugwaljanzi minn età 
żgħira. 
Ir-rapporteur tixtieq wkoll tiġbed l-attenzjoni għad-distakk diġitali eżistenti bejn is-sessi u 
tipproponi li jiġi indirizzat id-distakk fis-setturi tal-ICT u STEM billi jiġu promossi t-taħriġ 
mill-ġdid u r-rikwalifikazzjoni tan-nisa u l-bniet kif ukoll il-promozzjoni ta' edukazzjoni tal-
ICT adattata għall-età fl-istadji bikrija tal-iskola, li tispira lill-bniet jiżviluppaw l-interess u t-
talent fil-qasam diġitali.

L-FSE+ se jappoġġa l-azzjoni tal-Unjoni għas-saħħa billi jgħin biex jiġu mmodernizzati s-
sistemi tas-saħħa fl-Istati Membri. 
Ir-rapporteur tixtieq tindika, f'dan ir-rigward, l-importanza tar-riintegrazzjoni fis-suq tax-
xogħol tal-persuni li jkunu sofrew minn mard serju fit-tul, filwaqt li titqies il-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Is-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tibqa' waħda problematika – ir-rata tal-impjieg tan-
nisa fl-UE hija ta' 64 % bħala medja, filwaqt li għall-irġiel hija ta' 76 %. Kif turi l-evidenza, 
ir-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta' attività tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija relatata man-nuqqas 
ta' possibbiltà li tiġi rrikonċiljata b'mod effettiv il-ħajja professjonali mad-dmirijiet familjari1.

Sabiex jiġi appoġġat l-impjieg attiv, tiġi miġġielda d-differenza fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-
nisa u jiżdied l-impjieg tan-nisa, ir-rapport jiffoka b'mod speċjali fuq l-importanza tal-politiki 
dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u fuq l-iżvilupp ulterjuri tal-infrastruttura ta' 
indukrar fil-livell tal-Istati Membri, inkluża wkoll il-kura fit-tul għall-persuni akbar fl-età u l-
persuni b'diżabbiltà.

Hemm differenza konsiderevoli bejn is-sessi f'dak li għandu x'jaqsam mal-proporzjon ta' 
żgħażagħ li la kienu qed jaħdmu u lanqas ma kienu qed isegwu kors edukattiv jew ta' taħriġ. 
Fl-2017, aktar minn wieħed minn kull ħamsa (21,5 %) tan-nisa żgħażagħ (ta' età bejn l-20 u l-
34 sena) fl-UE-28 kienu NEETs, filwaqt li s-sehem korrispondenti fost l-irġiel żgħażagħ kien 
ta' 8,5 punti perċentwali inqas, bi 13,0 %2.

                                               
1 Data mid-DĠ JUST:
2 Eurostat
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Hemm diversi fatturi li jistgħu jispjegaw din id-differenza bejn is-sessi, fosthom:

- konvenzjonijiet jew pressjonijiet soċjali, li għandhom tendenza li jpoġġu importanza akbar 
fuq ir-rwol tan-nisa fi ħdan il-familja u fuq ir-rwol tal-irġiel fuq il-post tax-xogħol;
- parir dwar il-karrieri, li jistgħu jsaħħu s-segregazzjoni tas-sessi u jindirizzaw lin-nisa f'firxa 
relattivament dejqa ta' impjieg;
- kwistjonijiet tas-suq tax-xogħol, bħal: dawk li jħaddmu jippreferu jimpjegaw irġiel żgħażagħ 
fuq nisa żgħażagħ; nisa żgħażagħ li jkunu qed iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet ta' 
assimilazzjoni meta jerġgħu jibdew jaħdmu wara li jkunu welldu; nisa żgħażagħ huma aktar 
probabbli li jkollhom impjiegi b'pagi baxxi jew impjiegi prekarji.

Id-differenza bejn is-sessi tvarja konsiderevolment minn Stat Membru għall-ieħor.

Ir-rapporteur tixtieq tiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari għal din is-sitwazzjoni u tħeġġeġ 
lill-Istati Membri jieħdu azzjoni u jwettqu riformi strutturali mmirati sabiex jindirizzaw il-
problema filwaqt li jqisu l-aspetti speċifiċi skont is-sess. 

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-
emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Kummissjoni, fil-
Komunikazzjoni tagħha tat-
8 ta' Marzu 2016 dwar il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
(COM(2016)0127, Anness I), 
irrikonoxxiet li s-swieq tax-xogħol 
Ewropej huma segregati skont is-sess u li 
n-nisa għadhom sottorappreżentati fl-
impieg, rrappreżentati żżejjed fis-setturi 
tax-xogħol part-time u dak b'paga baxxa, 
u jirċievu pagi fis-siegħa aktar baxxi anke 
meta jwettqu xogħol ekwivalenti, kif ukoll 
minkejja li jkollhom livell edukattiv 
superjuri għall-irġiel. Il-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jistabbilixxi 
obbligi għall-Istati Membri fir-rigward 
tal-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, l-
opportunitajiet indaqs u l-aċċess għas-suq 
tax-xogħol. L-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-
għan li jiġġieled is-segregazzjoni tas-sessi 
fl-edukazzjoni, it-taħriġ u 
sussegwentement fl-impjieg. Is-
segregazzjoni tas-sessi hija karatteristika 
ferm stabbilita fis-sistemi edukattivi u tal-
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impjiegi fl-UE kollha. Hija timmanifesta 
ruħha fit-tendenzi differenti ta' 
parteċipazzjoni tan-nisa u l-irġiel fis-suq 
tax-xogħol, fil-ħajja pubblika u politika, 
fix-xogħol domestiku mhux imħallas u fl-
indukrar, u fl-għażliet edukattivi tan-nisa 
żgħażagħ u tal-irġiel. Bħala tali, hija 
tagħmel referenza għall-konċentrazzjoni 
ta' sess wieħed f'ċerti oqsma tal-
edukazzjoni jew tal-impjiegi, tillimita l-
għażliet tal-ħajja, l-għażliet tal-
edukazzjoni u l-impjiegi, twassal għal 
paga mhux ugwali, issaħħaħ aktar l-
istereotipi tas-sessi, u tillimita l-aċċess 
għal ċerti impjiegi, filwaqt li tipperpetwa 
wkoll l-inugwaljanzi bejn is-sessi fl-isfera 
privata u pubblika. Is-segregazzjoni tas-
sessi għandha effett detrimentali b'mod 
partikolari fuq in-nisa, iżda wkoll fuq l-
opportunitajiet tal-irġiel fis-suq tax-
xogħol.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal 
b'mod partikolari mill-programmi 
appoġġati mill-Unjoni permezz tal-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond 
ta' Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew 
Plus, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet 
Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, il-
Funzjoni ta' Stabbilizzazzjoni tal-
Investiment Ewropew u InvestEU, meta 
rilevanti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiddeplora t-tnaqqis sinifikanti, 
possibbilment sa 45 %, f'finanzjament 
għall-koeżjoni ekonomika u soċjali taħt il-
QFP li jmiss 2021-2027, u li dawn ir-
riżorsi jiġu indirizzati mill-ġdid lejn 
prijoritajiet oħra, speċjalment fis-setturi 
militari u tas-sigurtà; ifakkar li t-tnaqqis 
suċċessiv fil-finanzjament għall-koeżjoni 
kkontribwixxa biex jaggravaw id-
diverġenzi u d-disparitajiet fl-UE, u 
b'hekk immina r-reazzjonijiet soċjali u 
b'mod partikolari żied il-faqar li affettwa 
l-aktar lin-nisa; jappella għal żieda fil-
finanzjament għall-koeżjoni u l-
finanzjament relatat, inkluż l-FSE+;

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-

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

importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 
ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjija. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha. L-FSE+ jenħtieġ li 
jikkontribwixxi prinċipalment għall-
implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli fir-rigward tat-tnaqqis bin-
nofs tal-faqar relattiv u tal-qerda ta' 
forom estremi ta' faqar (għan 1); is-saħħa 
u l-benessri (għan 3); l-edukazzjoni ta' 
kwalità u inklużiva (għan 4), il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
(għan 5), il-promozzjoni ta' tkabbir 
ekonomiku sostnut, inklużiv u sostenibbli, 
ta' impjiegi sħaħ u produttivi u ta' xogħol 
deċenti għal kulħadd (għan 8), u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanza (għan 10) kif ukoll 
inugwaljanzi soċjali, li għandhom effetti 
negattivi partikolarment fuq in-nisa.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-ġestjoni tal-flussi migratorji, 
iż-żieda fit-theddid tas-sigurtà, it-
tranżizzjoni lejn enerġija nadifa, il-bidla 
teknoloġika, it-tixjiħ dejjem iżjed tal-forza 
tax-xogħol, u n-nuqqas dejjem aktar ta' 
ħiliet u ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, 
imġarrba l-iżjed mill-SMEs. Filwaqt li 

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

ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-
iżjed mill-SMEs, u n-nuqqas ta' 
opportunitajiet ta' impjieg f'oħrajn,
filwaqt li tikkunsidra r-realtajiet li qed 
jinbidlu fid-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-
Unjoni tkun ippreparata għall-isfidi attwali 
u futuri billi tinvesti fil-ħiliet rilevanti, l-
edukazzjoni inklużiva u t-tagħlim tul il-
ħajja, billi tagħmel it-tkabbir u s-swieq 
tax-xogħol aktar inklużivi u ttejjeb l-
impjiegi, l-intraprenditorija inkluża l-
intraprenditorija tan-nisa u l-politiki
soċjali, inkluż fid-dawl tal-mobbiltà tal-
ħaddiema u billi tiġġieled kontra d-
differenzi bejn is-sessi u d-
diskriminazzjoni tan-nisa inter alia fir-
rigward kemm tal-aċċess għall-impjiegi 
kif ukoll fir-rigward tal-liv tal-maternità.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Pagi aħjar, ħarsien tal-impjiegi, regolamentazzjoni tax-xogħol u kundizzjonijiet ta' impjieg 
aktar sikuri huma kundizzjonijiet essenzjali għall-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa, li jtaffu 
l-inċertezza u l-vulnerabbiltà li jaffettwaw lin-nisa b'mod partikolari.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni b'diżabbiltà u l-persuni b'mard 
kroniku, is-superstiti ta' mard fit-tul (eż il-
kanċer), il-persuni qiegħda fit-tul, il-
persuni ekonomikament inattivi, il-
persuni minn komunitajiet marġinalizzati 
kif ukoll dawk li qed jiffaċċjaw diversi 
forom ta' diskriminazzjoni permezz tal-
promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-
ekonomija soċjali. L-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-
swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-
modernizzazzjoni u l-flessibbiltà lejn 
diversi gruppi fil-mira tal-istituzzjonijiet 
tas-suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu pariri u gwida 
individwali mmirati u intensifikati waqt it-
tiftix tal-impjiegi u t-tranżizzjoni għax-
xogħol u biex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-
ħaddiema. L-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi 
l-parteċipazzjoni tan-nisa f'impjieg 
sostenibbli u ta' kwalità għolja u n-nisa fl-
intraprenditorija, b'attenzjoni speċjali 
għall-ommijiet waħedhom permezz ta' 
miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, 
ir-rispett tal-prinċipju ta' paga ugwali 
għal xogħol ta' valur ugwali bejn in-nisa 
u l-irġiel. L-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-
għan li jtejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja u aċċess għas-servizzi ta' indukrar
tat-tfal u ta' indukrar tul il-ħajja 
affordabbli għall-ġenituri li jaħdmu u 
għall-persuni li jipprovdu kura sabiex tiġi 
ffaċilitata l-parteċipazzjoni tagħhom 
f'impjieg ta' kwalità u bħala tali jiġġieled 
il-faqar fost il-ħaddiema 
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b'responsabbiltajiet ta' indukrar . L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll li jkollu l-għan li jipprovdi 
ambjent lavorattiv san, sikur u ħieles mill-
fastidju u l-vjolenza jew online jew 
fiżikament fuq il-postijiet tax-xogħol u 
adattat sew biex iwieġeb għar-riskji tas-
saħħa relatati ma' forom tax-xogħol li qed 
jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol li 
qed tixjieħ.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fil-ġestjoni tal-baġits tagħhom, l-
Istati Membri jenħtieġ li jkunu lesti li 
jallokaw fondi għal miżuri effettivi kontra 
kull forma ta' inugwaljanza, inkluża l-
inugwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jevalwaw il-programmi operattivi 
tagħhom u jżidu r-riżorsi fejn meħtieġ.
Finanzjament adegwat għal miżuri biex 
jiġu miġġielda l-inugwaljanzi bejn is-sessi 
huwa ta' importanza ewlenija għall-
implimentazzjoni ta' politiki ta' 
opportunitajiet indaqs.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

edukazzjoni u t-taħriġ u fit-tranżizzjoni 
għax-xogħol, jappoġġa t-tagħlim tul il-
ħajja u l-impjegabbiltà, u jikkontribwixxi 
għall-koeżjoni soċjali, it-tnaqqis tas-
segregazzjoni orizzontali u vertikali u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati ta' kwalità 
għolja, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni 
tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, 
materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet 
u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, appoġġ għal 
tagħlim informali u mhux formali, 
validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, u 
rikonoxximent tal-kwalifiki u tat-tagħlim 
preċedenti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) L-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, l-aktar tal-
ħiliet diġitali u teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, biex il-persuni jiksbu l-ħiliet 
adattati għad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u l-bidla 
soċjali u ekonomika, jiġu ffaċilitati t-
tranżizzjonijiet u l-mobbiltà tal-karrieri, u 
jiġu appoġġati b'mod partikolari l-adulti 
b'livell baxx ta' ħiliet u/jew b'livell baxx ta' 
kwalifiki, b'konformità mal-Aġenda għall-
Ħiliet tal-Ewropa, fl-istess waqt tiġi 
indirizzata d-disparità bejn is-sessi fl-ICT 
u fis-setturi STEM bil-promozzjoni ta' 
taħriġ mill-ġdid u ta' rikwalifikazzjoni 
tan-nisa u l-bniet kif ukoll billi jipprovdi 
appoġġ immirat biex jiżdied l-għadd ta' 
nisa fis-suġġetti STEM u fil-kompetenzi 
diġitali u l-inġinerija bl-għan speċifiku li 
tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-ICT u 
fis-settur diġitali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi 
jiżguraw opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa
filwaqt li tingħata importanza speċjali fuq 
il-ġlieda kontra l-femminilizzazzjoni tal-
faqar. Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa 
ta' politiki mmirati għall-aktar persuni fil-
bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, is-sess u 
l-lokazzjoni ġeografika, fosthom it-tfal, in-
nisa f'żoni rurali, il-komunitajiet 



AD\1169076MT.docx 15/38 PE627.761v03-00

MT

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

marġinalizzati bħar-Roma, il-persuni 
b'diżabbiltajiet u l-ħaddiema foqra, il-
persuni mingħajr dar u persuni oħra li 
jiffaċċjaw forom diversi ta' 
diskriminazzjoni. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jippromwovi l-inklużjoni attiva tal-persuni 
li mhumiex fis-suq tax-xogħol ħalli tkun 
żgurata l-integrazzjoni soċjoekonomika 
tagħhom. Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll
biex jitjieb l-aċċess fil-ħin u indaqs għal 
servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa, l-
indukrar tat-tfal u l-edukazzjoni bikrija 
tat-tfal u l-kura fit-tul, b'mod partikolari s-
servizzi tal-kura tal-familja u bbażata fuq
il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-FSE+ jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jindirizza l-faqar fost in-nisa anzjani 
madwar l-UE, filwaqt li jqis li d-
diskrepanza fil-pensjonijiet tal-irġiel u n-
nisa, li hija ta' 40 %, tikkostitwixxi riskju 
akut għal-livelli li qed jeħżienu tal-faqar 
fost in-nisa anzjani, speċjalment dawk li 
jgħixu mingħajr sieħeb, u b'hekk qed 
issegwi l-impenji li saru fil-konklużjonijiet 
tal-Kunsill tal-2015 dwar "Opportunitajiet 
ta' dħul ugwali għan-nisa u l-irġiel: 
Intemmu d-differenza bejn il-pensjonijiet 
tan-nisa u l-irġiel"1a. Il-faqar fost in-nisa 
anzjani huwa aggravat ukoll mill-ispejjeż 
li qed jiżdiedu mill-but għall-kura tas-
saħħa u l-mediċini li għandhom jitħallsu 
minn pazjenti anzjani, speċjalment nisa li 
jqattgħu proporzjon akbar matul il-ħajja 
tagħhom f'mard mill-irġiel l-aktar 
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minħabba stennija tal-għomor itwal.

_________________

1a 
http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/mt/pdf. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 

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

skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. F'dan 
il-kuntest jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-fatt li hemm differenza 
konsiderevoli bejn is-sessi f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-proporzjon ta' żgħażagħ li 
la kienu f'impjieg u lanqas f'edukazzjoni 
jew taħriġ. Fl-2017, aktar minn waħda 
minn kull ħamsa (21,5 %) tan-nisa 
żgħażagħ (ta' età bejn l-20 u l-34 sena) fl-
UE-28 kienu NEETs, filwaqt li s-sehem 
korrispondenti fost l-irġiel żgħażagħ kien 
ta' 8,5 punti perċentwali inqas, bi 
13,0 %1a. Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet 
appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg 
taż-Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ li jinvestu wkoll f'miżuri mmirati 
li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola 
għax-xogħol kif ukoll li jirriformaw u 
jadattaw is-servizzi tal-impjiegi ħalli 
jipprovdu appoġġ personalizzat liż-
żgħażagħ. Għalhekk l-Istati Membri 
kkonċernati jenħtieġ li jallokaw mill-inqas 
10 % tar-riżorsi nazzjonali tagħhom tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex 
jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

_______________

1a Eurostat

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 



PE627.761v03-00 18/38 AD\1169076MT.docx

MT

sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) F'konformità mal-impenn sod tal-
UE favur l-integrazzjoni ta' perspettiva ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi espressa fit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw li meta 
jimplimentaw l-ibbaġitjar skont is-sess tal-
FSE+ tiġi żviluppata u applikata 
strateġija fil-programmi u l-azzjonijiet 
kollha tagħha u tkun akkumpanjata minn 
kapaċità teknika għall-integrazzjoni ta' 
perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ wkoll 
irawwem provvista akbar ta' servizzi ta' 
indukrar, inkluż l-indukrar tat-tfal, il-
kura ta' persuni akbar fl-età u ta' persuni 
b'diżabbiltà li jeħtieġu kura fit-tul. L-
għoti ta' servizzi ta' indukrar mhux biss 
huwa importanti mill-perspettiva tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol, iżda wkoll għall-
iżvilupp tat-tfal. L-edukazzjoni u l-
indukrar bikri tat-tfal jipprovdu benefiċċji 
għal żmien qasir u fit-tul għall-individwi 
u s-soċjetà, inklużi dawk bi sfondi 
żvantaġġati mil-lat soċjoekonomiku jew bi 
bżonnijiet edukattivi speċjali u persuni 
b'diżabbiltà. Huwa wkoll investiment 
effettiv li jipprovdi pedament għal tagħlim 
tul il-ħajja b'suċċess u li jindirizza l-
inugwaljanzi minn età żgħira.



AD\1169076MT.docx 21/38 PE627.761v03-00

MT

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Biex jonqos il-piż amministrattiv 
tal-ġbir tad-data, l-Istati Membri jenħtieġ li 
meta din id-data tkun disponibbli fir-
reġistri, l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkunu 
jistgħu jiġbru d-data mir-reġistri.

(29) Biex jonqos il-piż amministrattiv 
tal-ġbir tad-data, l-Istati Membri jenħtieġ li 
meta din id-data, possibilment 
diżaggregata skont is-sess, tkun 
disponibbli fir-reġistri, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni jkunu jistgħu jiġbru d-data mir-
reġistri.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 51
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "assistenza materjali bażika" tfisser 
oġġetti li jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi ta' 
persuna għal ħajja dinjituża, bħal ħwejjeġ, 
prodotti iġjeniċi u materjal tal-iskola;

(3) "assistenza materjali bażika" tfisser 
oġġetti li jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi ta' 
persuna għal ħajja dinjituża, bħal ħwejjeġ, 
prodotti iġjeniċi, inklużi prodotti tal-iġjene 
u l-kura tan-nisa, u materjal tal-iskola;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-FSE+ għandu l-għan li tappoġġa lill-
Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' 

L-FSE+ għandu l-għan li jappoġġa lill-
Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' 
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impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza 
tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun 
lesta għad-dinja futura tax-xogħol, 
b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li 
pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni fis-17 ta' 
Novembru 2017.

impjiegi, billi jitneħħew id-disparità bejn 
is-sessi fl-impjieg, protezzjoni soċjali 
ġusta, u forza tax-xogħol tas-sengħa u 
reżiljenti li tkun lesta għad-dinja futura tax-
xogħol u opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, f'konformità mal-prinċipji 
stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali li pproklamaw il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fis-
17 ta' Novembru 2017. L-FSE+ għandu 
wkoll l-għan li jikkontribwixxi għall-
issodisfar tal-impenji tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha biex jilħqu l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli. L-FSE+ 
għandu jappoġġa, jikkumplimenta u jżid 
il-valur tal-politiki tal-Istati Membri li 
jiżguraw ugwaljanza bejn is-sessi, 
opportunitajiet indaqs, aċċess għas-suq 
tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol 
ġusti, in-nondiskriminazzjoni, protezzjoni 
u inklużjoni soċjali għal kulħadd, kif 
ukoll aċċess għal servizzi bażiċi u livell 
għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jitjieb l-aċċess għall-impjiegi għall-
persuni kollha li qed ifittxu impjieg, b'mod 
partikolari ż-żgħażagħ u l-persuni qiegħda 
fit-tul, u l-persuni inattivi, u jiġu promossi 
l-impjiegi indipendenti u l-ekonomija 
soċjali;

(i) jitjieb l-aċċess għal impjieg ta' 
kwalità għal dawk kollha li qed ifittxu 
impjieg , b'mod partikolari ż-żgħażagħ, in-
nisa, il-ġenituri waħedhom, il-persuni
qiegħda fit-tul u dawk ekonomikament
inattivi, persuni b'diżabbiltà jew mard 
kroniku, persuni minn komunitajiet 
marġinalizzati u dawk li jbatu minn forom 
multipli ta' diskriminazzjoni, billi jiġu 
promossi l-intraprenditorija u l-ekonomija 
soċjali;

Emenda 30
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jiġu modernizzati l-istituzzjonijiet u 
s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu 
vvalutati u antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet u 
jkunu żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin u 
personalizzati għal tqabbil, tranżizzjonijiet 
u mobbiltà fis-suq tax-xogħol;

(ii) jiġu mmodernizzati l-istituzzjonijiet 
u s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu 
vvalutati u antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet u 
jkunu żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin u 
personalizzati għal tqabbil, tranżizzjonijiet 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja u mobbiltà fis-
suq tax-xogħol;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) jitħeġġu l-parteċipazzjoni tan-nisa
fis-suq tax-xogħol, bilanċ aħjar bejn ix-
xogħol u l-ħajja, inkluż l-aċċess għall-
indukrar tat-tfal, ambjent tax-xogħol san
u adattat sew li jindirizza r-riskji tas-
saħħa, l-adattament tal-ħaddiema, tal-
intrapriżi u tal-intraprendituri għall-bidla, 
u t-tixjiħ san u attiv;

(iii) titħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-
sessi fl-oqsma kollha billi jiġu żgurati l-
indipendenza ekonomika u l-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tan-
nisa, l-intraprenditorija u l-impjiegi ta' 
kwalità għolja, permezz ta' miżuri li 
għandhom l-għan li jiżguraw, fost l-
oħrajn, ir-rispett tal-prinċipju ta' paga 
ugwali għal xogħol ugwali, u xogħol ta' 
valur ugwali bejn in-nisa u l-irġiel kif 
ukoll l-għan li jitjieb il-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja u l-aċċess għal servizzi ta' 
indukrar tat-tfal u għal servizzi ta' kura 
bikrija tat-tfal li jkunu affordabbli, 
inklużivi u mhux segregati (inkluża l-kura 
fit-tul għal persuni anzjani, persuni 
b'diżabbiltà u/jew mard kroniku) għall-
ġenituri u l-persuni li jindukraw li 
jaħdmu sabiex tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni tagħhom f'impjieg ta' 
kwalità u b'hekk jiġi miġġieled il-faqar 
fost il-ħaddiema b'responsabbiltajiet ta' 
indukrar;

Emenda 32
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) jitħeġġeġ ambjent tax-xogħol 
b'saħħtu u adattat sew li jindirizza r-riskji 
għas-saħħa, il-fastidju sesswali u l-abbuż 
fuq il-post tax-xogħol, l-adattament tal-
ħaddiema, l-impriżi u l-intraprendituri 
għall-bidla, u t-tixjiħ attiv u b'saħħtu;

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà, l-
effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol 
tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli 
jappoġġaw il-kisba tal-kompetenzi 
ewlenin, inkluż il-ħiliet diġitali;

(iv) jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà, l-
effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol 
tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli 
jappoġġaw il-kisba tal-kompetenzi 
ewlenin, inkluż il-ħiliet diġitali
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-distakk 
diġitali bejn is-sessi;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) jiġu promossi l-aċċess ugwali għal 
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità u inklużivi, 
u t-tlestija tagħhom, b'mod partikolari 
għall-gruppi żvantaġġati, mill-edukazzjoni 
u l-kura bikrija tul l-edukazzjoni u t-taħriġ 
ġenerali u vokazzjonali sal-livell terzjarju, 
kif ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, inkluż li tiġi faċilitata l-mobbiltà tat-
tagħlim għal kulħadd;

(v) isir investiment fl-iżvilupp tat-tfal 
u jiġu promossi l-aċċess ugwali għal 
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, 
affordabbli, mhux segregati u inklużivi, u 
t-tlestija tagħhom, b'mod partikolari għall-
gruppi żvantaġġati, mill-edukazzjoni u l-
kura bikrija tul l-edukazzjoni u t-taħriġ 
ġenerali u vokazzjonali sal-livell terzjarju, 
kif ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, inkluż li tiġi faċilitata l-mobbiltà tat-
tagħlim għal kulħadd;
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Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) tiġi promossa edukazzjoni tal-ICT li 
tkun adattata skont l-età fl-istadji bikrija 
tal-iskola, b'attenzjoni partikolari fuq 
bniet li juru li huma ispirati biex 
jiżviluppaw l-interess u t-talent fil-qasam 
diġitali, u tiġi promossa l-edukazzjoni 
STEM lil bniet minn età żgħira;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja, 
notevolment opportunitajiet flessibbli ta' 
titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal 
kulħadd filwaqtli jitqiesu l-ħiliet diġitali, 
jiġu antiċipati aħjar it-tibdil u l-ħtiġijiet il-
ġodda fil-ħiliet abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet 
tal-karrieri u tiġi promossa l-mobbiltà 
professjonali;

(vi) jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja, 
notevolment opportunitajiet flessibbli ta' 
titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal 
kulħadd filwaqt li jitqiesu d-distakk diġitali 
bejn is-sessi u l-ħiliet diġitali, jiġu 
antiċipati aħjar it-tibdil u l-ħtiġijiet il-
ġodda fil-ħiliet abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol, jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet 
tal-karrieri u tiġi promossa l-mobbiltà 
professjonali;

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ix

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ix) jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal 
servizzi ta' kwalità, sostenibbli u 
affordabbli; jiġu modernizzati s-sistemi tal-
protezzjoni soċjali, inkluż jiġi promoss l-
aċċess għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-
aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-
sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-

(ix) jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal 
servizzi ta' kwalità, sostenibbli u 
affordabbli; jiġu modernizzati s-sistemi tal-
protezzjoni soċjali, inkluż jiġi promoss l-
aċċess għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-
aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-
sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-
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kura fit-tul; kura fit-tul, partikolarment bil-
konsolidazzjoni u t-tisħiħ ta' servizzi tas-
saħħa pubbliċi bla ħlas u universali;

Ġustifikazzjoni

In-nisa huma partikolarment vulnerabbli fir-rigward tal-aċċess mhux ugwali għall-kura tas-
saħħa. L-uniku mod biex jiġi garantit aċċess ugwali għas-saħħa huwa permezz ta' servizz 
pubbliku bla ħlas u universali. 

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt x

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(x) tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali 
tal-persuni fir-riskju tal-faqar jew l-
esklużjoni soċjali, inkluż l-aktar persuni 
fil-bżonn u t-tfal;

(x) tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali 
tal-persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni
soċjali, inklużi l-persuni l-aktar fil-bżonn , 
persuni b'diżabbiltà jew mard kroniku, 
persuni minn komunitajiet marġinalizzati, 
tfal u anzjani, speċjalment nisa anzjani;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ewropa aktar intelliġenti bl-
iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni 
intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti 
essenzjali, tranżizzjoni industrijali, 
koperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u 
l-intraprenditorjali, it-taħriġ tar-
riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u 
sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-
taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-
ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, u l-
intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-
mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u 
l-ekonomija soċjali;

1. Ewropa aktar intelliġenti bl-
iżvilupp ta' ħiliet għal speċjalizzazzjoni 
intelliġenti, ħiliet għal teknoloġiji abilitanti 
essenzjali, tranżizzjoni industrijali, 
koperazzjoni settorjali b'rabta mal-ħiliet u 
l-intraprenditorija, b'attenzjoni speċjali 
fuq l-intraprenditorija tan-nisa, it-taħriġ 
tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u 
sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-
taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-
ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, u l-
intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-
mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u 
l-ekonomija soċjali;
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u
opportunitajiet indaqs u 
nondiskriminazzjoni

Ugwaljanza bejn is-sessi, opportunitajiet 
indaqs u nondiskriminazzjoni

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-programmi kollha implimenati
permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+, u l-operazzjonijiet appoġġati 
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa 
għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nies matul it-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tagħhom. Għandhom 
jippromwovu wkoll opportunitajiet indaqs 
għal kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni 
abbażi tal-ġeneru, oriġini razzjali jew
etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali matul it-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tagħhom.

1. Il-programmi kollha implimentati
permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+, u l-operazzjonijiet appoġġati 
permezz tal-fergħat tal-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali u tas-Saħħa 
għandhom jiżguraw l-ugwaljanza għal 
kulħadd matul it-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tagħhom. Dawn il-
programmi u operazzjonijiet għandhom 
jappoġġaw azzjonijiet immirati li jkollhom 
l-għan li jżidu l-parteċipazzjoni u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, waqt li 
jirrispettaw il-prinċipju ta' paga ugwali 
għal xogħol ugwali u xogħol ta' valur 
ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, filwaqt li 
jnaqqsu l-istereotipi u s-segregazzjoni tas-
sessi fl-edukazzjoni, it-taħriġ u s-suq tax-
xogħol, jippromwovu l-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata għal kulħadd 
b'kondiviżjoni bbilanċjata tar-
responsabbiltajiet ta' indukrar, u l-ġlieda 
kontra l-femminizzazzjoni tal-faqar fil-
qafas tal-obbligi tal-l-integrazzjoni ta' 
perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi li 
għandhom ikunu mqabbla ma' kapaċità 
teknika għall-integrazzjoni ta' perspettiva 
ta' ugwaljanza bejn is-sessi. Huma
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għandhom jippromwovu wkoll l-
opportunitajiet indaqs u l-aċċessibbiltà 
għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età, l-orjentazzjoni sesswali 
f'konformità mal-Artikolu 10 tat-TFUE, 
matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ tal-evalwazzjoni tagħhom, kif 
ukoll jappoġġaw azzjonijiet speċifiċi li 
jkollhom l-għan li jiġġieldu l-forom 
kollha ta' diskriminazzjoni, itejbu l-
aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà u 
għal dawk li jiffaċċjaw diskriminazzjoni 
multipla, u b'hekk itejbu l-inklużjoni 
soċjali u jnaqqsu l-inugwaljanzi. Il-
programmi se jadottaw għodod bħall-
valutazzjoni tal-impatt fuq is-sessi għal 
dawn l-għanijiet. Il-komponent kollu ta' 
monitoraġġ u evalwazzjoni se jinkludi 
indikaturi li jimmonitorjaw l-impatt fuq l-
ugwaljanza bejn is-sessi u li jiġbru data 
diżaggregata skont is-sessi. L-Istati
Membri għandhom jintegraw il-
perspettiva tas-sessi f'kull fażi tal-
programmazzjoni – mit-tiswir tal-
prijoritajiet tal-programmi operattivi sat-
twettiq, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni – u 
jsaħħu l-impenn tagħhom għal ibbaġitjar 
sensittiv għal kwistjonijiet ta' ugwaljanza 
bejn is-sessi billi jistabbilixxu miri 
speċifiċi bl-allokazzjonijiet baġitarji 
korrispondenti tagħhom.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri li għandhom rata 
taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u d-29 sena 
barra mill-impjieg, l-edukazzjoni, jew it-
taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2019, 
abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom 
jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għas-snin 2021 sa 2025 għal azzjonijiet 

5. L-Istati Membri li għandhom rata 
taż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u d-29 sena 
barra mill-impjieg, l-edukazzjoni, jew it-
taħriġ li taqbeż il-medja tal-Unjoni fl-2019, 
abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom 
jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għas-snin 2021 sa 2025 għal azzjonijiet 
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immirati u riformi strutturali li jappoġġaw 
l-impjiegi taż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol, il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fl-edukazzjoni jew fit-
taħriġ, u l-edukazzjoni kumpensatorja, 
b'mod partikolari fil-kuntest tal-
implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ.

immirati u riformi strutturali li jappoġġaw 
l-impjiegi taż-żgħażagħ u t-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol, il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fl-edukazzjoni jew fit-
taħriġ, u l-edukazzjoni kumpensatorja, 
b'mod partikolari fil-kuntest tal-
implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ b'attenzjoni speċjali fuq l-
għeluq tad-disparità bejn is-sessi fin-
NEETs.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a

Investiment fit-tfal

Ir-riżorsi msemmija fil-punt 5(a) tal-
Artikolu 7 għandhom jiġu pprogrammati 
fi prijorità jew programm apposta.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ammont ta' riżorsi mmirati lejn it-tfal 
ipprogrammati skont il-punt (iii) sa (v) 
u/jew (ix) u/jew (x) tal-Artikolu 4(1) huma 
konformi mar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea tal-2013 dwar l-
Investiment fit-Tfal.

Emenda 44

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-

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-
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programmi. programmi. Meta jkun possibbli, l-
indikaturi għandhom jiġu żviluppati 
b'mod li jkun sensittiv għall-kwistjonijiet 
relatati mas-sessi.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-data meta miġbura għandha 
tkun imqassma skont is-sess.

Emenda 46

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 għandha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-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 bejn is-sessi.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-għajnuna mogħtija 
fil-qafas tal-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-
privazzjoni materjali tkun tirrispetta d-
dinjità u tevita l-istigmatizzazzjoni tal-
aktar persuni fil-bżonn.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-għajnuna mogħtija 
fil-qafas tal-appoġġ tal-FSE+ li jindirizza l-
privazzjoni materjali tkun tirrispetta d-
dinjità u tevita l-istigmatizzazzjoni tal-
aktar persuni fil-bżonn. Tali għajnuna 
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għandha tiġi żviluppata b'mod li jkun 
sensittiv għal kwistjonijiet relatati mas-
sessi biex jissodisfa bl-aħjar mod il-
ħtiġijiet speċjali tan-nisa, it-tfal u l-
persuni żvantaġġati.

Emenda 48

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tiżviluppa miżuri li jiġġieldu d-
differenza bejn is-sessi fl-impjiegi u biex 
tiżdied ir-rata ta' impjieg tan-nisa permezz 
ta' politiki dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata u l-iżvilupp ulterjuri ta' 
infrastruttura ta' indukrar fil-livell tal-
Istati Membri;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – 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 vulnerabbli, 
superstiti ta' mard fit-tul);

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt h
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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 b'kunsiderazzjoni 
xierqa għall-perspettiva tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi, il-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol u l-ħtiġijiet tal-utenti 
finali (inkluż djar, indukrar tat-tfal, 
edukazzjoni u taħriġ, kura tas-saħħa u kura 
fit-tul għal persuni akbar fiż-żmien, 
persuni b'diżabbiltà u/jew b'mard 
kroniku) li hemm bżonn għall-
implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) Appoġġ għar-riintegrazzjoni fis-suq 
tax-xogħol ta' superstiti ta' mard fit-tul 
filwaqt li titqies kif xieraq l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni;

Emenda 52

Proposta għal regolament
Article 33 – paragraph 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 speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 4 u 
l-għanijiet operazzjonali stabbiliti fl-
Artikoli 23 u 26, possibbilment b'mod li 
jkun sensittiv għall-ugwaljanza bejn is-
sessi. 
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Emenda 53

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 għandha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-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. Waqt li tissuplimenta u 
temenda l-indikaturi, il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-attenzjoni dovuta lill-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
sabiex l-indikaturi jirriflettu, fejn 
possibbli, id-differenzi li jirriżultaw mis-
sess.

Emenda 54

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 
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 is-sessi u l-integrazzjoni ta' 
perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi 
ġew applikati kif ukoll kif il-
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kunsiderazzjonijiet b'rabta mal-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni, inklużi 
kwistjonijiet tal-aċċessibbiltà, ġew 
indirizzati permezz tal-attivitajiet 
tagħhom. Ir-rapporti għandhom 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
biex tittejjeb it-trasparenza tal-fergħat.

Emenda 55

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 marġinalizzati oħra.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ia

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 
titqassam skont is-sess (mara, raġel, mhux 
binarji). Fil-każ ta' irrilevanza tar-
riżultati, id-data inkwistjoni ma 
għandhiex għalfejn tiġi mistħarrġa u 
trażmessa. Il-forniment ta' din id-data 
huwa volontarju u, f'każ ta' nuqqas ta' 
provvediment, ma jwassal għal ebda 
żvantaġġ għall-parteċipant jew għall-
fornitur tal-attività jew tal-miżura.

- il-grupp fil-bżonn li fih jappartjeni l-
parteċipant

- parteċipanti iżgħar minn 18-il sena
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- parteċipanti iżgħar minn 30 sena

- parteċipanti ikbar minn 54 sena
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