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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-valur miżjud tal-politika ta' 
Koeżjoni tal-UE jinsab partikolarment fl-
approċċ ta' dimensjoni territorjali bbażata 
fuq il-post, fil-governanza f'diversi livelli, 
fl-ippjanar pluriennali u fl-għanijiet 
kondiviżi u li jistgħu jitkejlu, fl-approċċ 
ta' żvilupp integrat u fil-konverġenza lejn 
l-istandards Ewropej fil-kapaċitajiet 
amministrattivi;

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Fl-20 ta' Ġunju 2017, il-Kunsill 
approva r-risposta tal-Unjoni għall-
"Aġenda tal-2030 għall-Iżvilupp 
Sostenibbli tan-NU" – futur Ewropew 
sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-
importanza li jinkiseb żvilupp sostenibbli 
fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali 
u ambjentali), b'mod bilanċjat u integrat. 
Hu vitali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi 
integrat fl-oqsma ta' politika interna u 
esterna tal-Unjoni kollha, u li l-Unjoni tkun 
ambizzjuża fil-politiki li tuża biex 
tindirizza l-isfidi dinjin. Il-Kunsill laqa' l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
"Il-passi li jmiss għal futur Ewropew 
sostenibbli" tat-22 ta' Novembru 2016 
bħala l-ewwel pass għall-integrazzjoni tal-
Miri tal-Iżvilupp Sostenibbli u l-
applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala 
prinċipju ta' gwida essenzjali għall-politiki 
kollha tal-Unjoni, inkluż bl-istrumenti 
finanzjarji tagħha. L-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli biex jitnaqqas bin-
nofs il-faqar relattiv u jinqerdu għalkollox 
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il-forom estremi ta' faqar; biex ikun 
hemm edukazzjoni ta' kwalità u inklużiva, 
tiġi promossa l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, 
jiġi promoss it-tkabbir ekonomiku sostnut, 
inklużiv u sostenibbli, ikun hemm rata ta' 
okkupazzjoni sħiħa u impjiegi u xogħol 
deċenti għal kulħadd, u biex titnaqqas fl-
inugwaljanza.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jindirizzaw il-
faqar 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 li jinsabu fil-
bżonn tkun xi tkun l-età tagħhom, fosthom 
it-tfal, il-komunitajiet emarġinati bħar-
Rom, il-ħaddiema foqra, il-persuni 
mingħajr dar, il-persuni b'diżabilità, iċ-
ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-persuni li 
jfittxu ażil u r-rifuġjati, u kwalunkwe 
persuna oħra li tiffaċċja diversi sfidi 
soċjali. Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-
inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-
suq tax-xogħol ħalli tkun żgurata l-
integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb 
l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi 
affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja 
bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod 
partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u 
bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà, l-inklużività u l-kopertura 
komprensiva tagħhom.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 



PE628.700v01-00 8/32 PA\1165674MT.docx

MT

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

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

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema 
b'kundizzjonijiet soċjali ta' kwalità għolja 
u fuq bażi nondiskriminatorja billi 
jiżguraw il-koperazzjoni mill-qrib tas-
servizzi ċentrali tal-impjiegi tal-Istati 
Membri kemm bejniethom, mas-sħab 
soċjali kif ukoll mal-Kummissjoni. In-
netwerk Ewropew tas-servizzi tal-impjiegi, 
flimkien mas-sħab soċjali, jenħtieġ li 
jippromwovi kundizzjonijiet soċjali ta' 
kwalità għolja u aċċess faċli għall-
informazzjoni għall-ħaddiema mobbli. Il-
kamp ta' applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi l-
iżvilupp ta', u l-appoġġ lil, skemi mmirati 
tal-mobbiltà bil-ħsieb li jimtlew il-postijiet 
battala ta' kwalità għolja fejn jiġu 
identifikati lakuni fis-suq tax-xogħol. 

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) "l-aktar persuni fil-bżonn" tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi stabbiliti 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
b'konsultazzjoni mal-partijiet konċernati 
rilevanti, filwaqt li jiġu evitati kunflitti ta' 
interess, u li huma approvati minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u li 
jistgħu jinkludu elementi li jippermettu li 
jiġu mmirati l-aktar persuni fil-bżonn 
f'ċerti żoni ġeografiċi;

(13) "l-aktar persuni fil-bżonn" tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont is-sitwazzjoni tal-għajxien 
tagħhom (bħan-nuqqas ta' 
akkomodazzjoni) jew skont il-kriterji 
oġġettivi stabbiliti mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, b'konsultazzjoni 
mal-partijiet konċernati rilevanti, filwaqt li 
jiġu evitati kunflitti ta' interess, u li huma 
approvati minn dawk l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u li jistgħu jinkludu 
elementi li jippermettu li jiġu indirizzati 
speċifikament l-aktar persuni fil-bżonn 
f'ċerti żoni ġeografiċi;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "innovazzjonijiet soċjali" tfisser 
attivitajiet li huma soċjali kemm għall-
finijiet tagħhom kif ukoll għall-mezzi
tagħhom, b'mod partikolari dawk li 
għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' ideat ġodda (dwar 
prodotti, servizzi u mudelli) li fl-istess ħin
jissodisfaw il-ħtiġijiet soċjali u joħolqu 
relazzjonijiet jew kollaborazzjonijiet 
soċjali ġodda, biex b'hekk jagħmlu l-ġid 
fis-soċjetà u jixprunaw il-kapaċità tagħha 
li taġixxi;

(16) "innovazzjonijiet soċjali" tfisser 
attivitajiet li huma soċjali kemm mil-lat 
tal-finijiet tagħhom kif ukoll mil-lat tal-
mezzi tagħhom, b'mod partikolari dawk li 
għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' ideat ġodda (dwar 
prodotti, servizzi, mudelli jew prattiki jew 
kompbinazzjoni ta' dawn) li jissodisfaw il-
ħtiġijiet soċjali u joħolqu relazzjonijiet jew 
kollaborazzjonijiet soċjali ġodda, biex 
b'hekk jawtonomizzaw u jagħmlu l-ġid lis-
soċjetà u jagħtu spinta lill-kapaċità tagħha 
li taġixxi;
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Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) "esperimentazzjonijiet soċjali" 
tfisser interventi politiċi li jagħtu rispons 
innovattiv għall-ħtiġijiet soċjali, 
implimentati fuq skala żgħira u 
f'kundizzjonijiet li jippermettu li l-impatt 
tagħhom jitkejjel, qabel ma jiġu 
implimentati f'kuntesti oħra jew fuq skala 
akbar, jekk ir-riżultati jkunu konvinċenti;

(17) "esperimentazzjonijiet soċjali" 
tfisser interventi politiċi li jagħtu rispons 
innovattiv għall-ħtiġijiet soċjali, 
implimentati fuq skala żgħira u 
f'kundizzjonijiet li jippermettu li l-impatt 
tagħhom jitkejjel, qabel ma jiġu 
implimentati f'kuntesti ġeografiċi jew 
settorjali oħra jew fuq skala akbar, jekk ir-
riżultati juru li hemm vantaġġi meta 
mqabbla mal-prattiki kurrenti;

Or. en

Emenda 14

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' 
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.

Il-FSE+ għandu l-għan li jappoġġa lill-
Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' 
impjieg, protezzjoni soċjali ġusta, forza 
tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti, biex 
itejbu l-opportunitajiet ta' xogħol, isaħħu 
l-koeżjoni soċjali, itejbu l-ġustizzja soċjali, 
iżidu l-kompetittività madwar l-Ewropa 
kollha, b'konformità mal-prinċipji spjegati
fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li 
pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni fis-
17 ta' Novembru 2017.

Or. en
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Emenda 15

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) it-titjib tal-aċċess għal impjiegi 
adegwati u ġusti tal-persuni kollha li qed 
ifittxu impjieg, b'mod partikolari ż-
żgħażagħ, tan-nisa, tal-persuni 
b'diżabilità, tal-persuni qiegħda fit-tul, u 
tal-persuni inattivi, u l-promozzjoni tal-
ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 16

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) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri fl-oqsma kollha, inklużi l-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol
fejn tiġi offruta paga li tiggarantixxi l-
għajxien u ġusta, bilanċ aħjar bejn ix-
xogħol u l-ħajja, inkluż l-aċċess ugwali 
għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal
inklużivi, mhux segregati u ta' kwalità u 
għal servizzi oħra bbażati fil-komunità 
għall-persuni b'diżabilità u għall-persuni 
akbar fl-età, ambjent tax-xogħol u tal-
għajxien san u adattat sew li jindirizza r-
riskji tas-saħħa, l-adattament bla intoppi
tal-ħaddiema, tal-intrapriżi u tal-
intraprendituri għall-bidla, u t-tixjiħ san u 
attiv;

Or. en
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Emenda 17

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) it-titjib tal-kwalità, tal-effikaċja u 
tar-rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw 
il-kisba tal-kapaċitajiet u tal-kompetenzi 
ewlenin, inklużi l-ħiliet diġitali;

Or. en

Emenda 18

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) il-promozzjoni tal-aċċess ugwali 
għal edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, mhux 
segregati u inklużivi, u t-tlestija tagħhom, 
b'mod partikolari għall-gruppi żvantaġġati, 
mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, 
inter alia, permezz ta' edukazzjoni u 
taħriġ ta' kwalità, u sal-livell terzjarju, kif 
ukoll l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, inkluż l-iffaċilitar tal-mobbiltà tat-
tagħlim għal kulħadd;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli 
jiġu promossi opportunitajiet indaqs u 
parteċipazzjoni attiva, u titjieb l-

(vii) titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli 
jiġu promossi l-opportunitajiet indaqs, in-
nondiskriminazzjoni u l-parteċipazzjoni
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impjegabbiltà; attiva, u tittejjeb l-impjegabbiltà;

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt viii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viii) titħeġġeġ l-integrazzjoni
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi u tal-persuni minn komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma;

(viii) il-promozzjoni tal-integrazzjoni
soċjoekonomika fit-tul taċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi u tal-persuni minn komunitajiet 
emarġinati bħalma huma r-Rom;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 761 000 000 għall-
implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali;

(a) EUR 920 000 000 għall-
implimentazzjoni tal-fergħa tal-Impjiegi u 
l-Innovazzjoni Soċjali;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 413 000 000 għall-
implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

(b) EUR 450 000 000 għall-
implimentazzjoni tal-fergħa tas-Saħħa.

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq 
interventi li jindirizzaw l-isfidi identifikati 
fil-programmi nazzjonali ta' riforma 
tagħhom, fis-Semestru Ewropew kif ukoll 
fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti 
speċifiċi għall-pajjiżi adottati 
b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-
TFUE u mal-Artikolu 148(4) tat-TFUE, u
jqisu l-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw 
ir-riżorsi b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fuq 
interventi li jindirizzaw l-isfidi soċjali 
identifikati fil-livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali, b'konformità mal-Artikolu 151 tat-
TFUE, il-Karta Soċjali Ewropea riveduta
(ETS Nru 163) u l-prinċipji u d-drittijiet 
stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
biex jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u l-
Artikolu 148(4) tat-TFUE u fis-Semestru 
Ewropew li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+ kif stabbilit fl-
Artikolu 4.

imħassar

Or. en
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw mill-anqas 25 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għall-għanijiet speċifiċi fil-qasam tal-
politika tal-inklużjoni soċjali stabbiliti fil-
punti (vii) u (xi) tal-Artikolu 4(1), inkluż 
il-promozzjoni tal-integrazzjoni
soċjoekonomika ta' ċittadini minn pajjiżi 
terzi.

3. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw mill-anqas 30 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għall-għanijiet speċifiċi fil-qasam tal-
politika tal-inklużjoni soċjali stabbiliti fil-
punti minn (vii) sa (x) tal-Artikolu 4(1), 
inkluża l-promozzjoni tal-inklużjoni
soċjoekonomika ta' ċittadini minn pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jallokaw tal-
anqas 2 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ għall-għan speċifiku li 
jindirizza l-privazzjoni materjali stabbilit 
fil-punt (xi) tal-Artikolu 4(1).

Minbarra l-allokazzjoni minima ta' mill-
inqas 30 % tar-riżorsi tal-FSE+ b'ġestjoni 
kondiviża għall-objettivi speċifiċi vii) – x) 
tal-Artikolu 4(1), l-Istati Membri 
għandhom jallokaw tal-anqas 4 % tar-
riżorsi tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+ għall-objettiv speċifiku li tiġi 
indirizzata l-inklużjoni soċjali tal-aktar 
persuni fil-bżonn u/jew il-privazzjoni
materjali kif spjegat fil-punti (x) u (xi) tal-
Artikolu 4(1).

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet ġustifikati kif xieraq, ir-riżorsi 
allokati għall-għan speċifiku stabbilit fil-
punt (x) tal-Artikolu 4(1) u mmirat għall-
aktar persuni fil-bżonn jistgħu jiġu 
kkunsidrati waqt il-verifika tal-konformità 
mal-allokazzjoni minima ta' mill-inqas 
2 % stabbilita fl-ewwel subparagrafu ta# 
dan il-paragrafu.

imħassar

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura 
parteċipazzjoni xierqa ta' sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-
twettiq tal-politiki tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali 
appoġġati mill-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+.

1. B'konformità mal-Artikolu 6 tar-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni u r-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 240/2014, kull
Stat Membru għandu jiżgura l-
parteċipazzjoni sinifikattiva u inklużiva 
tas-sħab soċjali, tal-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili u tar-rappreżentanti tal-
benefiċjarji fit-tħejjija, il-
programmazzjoni, il-ġestjoni, it-twettiq, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki 
tal-impjiegi, tal-edukazzjoni u tal-
inklużjoni soċjali appoġġati mill-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw ammont xieraq ta' riżorsi
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'kull 
programm tat-tiswir tal-kapaċitajiet tas-
sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili.

2. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw mill-inqas 2 % tar-riżorsi
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ f'kull 
programm tat-tiswir tal-kapaċitajiet tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, tas-sħab 
soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili fil-livell nazzjonali u Ewropew.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi msemmija fl-Artikolu 7(4) 
għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità 
jew programm apposta.

Ir-riżorsi msemmija fl-Artikolu 7(4) 
għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità 
jew programm apposta. Ir-rata ta' 
kofinanzjament għal tali prijorità jew 
programm hija stabbilita għal 85%.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għar-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi

L-indirizzar tal-isfidi lokali u reġjonali

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-azzjonijiet li jindirizzaw sfidi soċjali 
lokali u reġjonali speċifiċi f'dan ir-
regolament għandhom ikunu
pprogrammati taħt prijoritajiet dedikati.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom 
jappoġġaw l-azzjonijiet ta' innovazzjoni 
soċjali u l-esperimentazzjonijiet soċjali, 
u/jew isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, sħab soċjali, 
intrapriżi soċjali, u s-soċjetà ċivili bħall-
Gruppi ta' Azzjoni Lokali li jfasslu u 
jimplimentaw strateġiji tal-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità, kif ukoll l-
azzjonijiet tematiċi ffukati fuq l-indirizzar 
tal-ħtiġijiet ta' gruppi speċifiċi, inklużi l-
aktar persuni fil-bżonn.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 36

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

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

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

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE628.700v01-00 22/32 PA\1165674MT.docx

MT

ispejjeż imsemmija fil-punt (a). ispejjeż imsemmija fil-punt (a).

Or. en

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 21 − paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 40

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

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, 
indukrar tat-tfal, edukazzjoni u taħriġ, 
kura tas-saħħa u kura fit-tul u strateġiji 
ta' żvilupp immexxija mill-komunità) li 
hemm bżonn għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-
Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti;

Or. en

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – Paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi r-rabtiet meħtieġa mal-
Kumitat tal-Impjiegi, il-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali, il-Kumitat 
Konsultattiv dwar is-Saħħa u s-Sigurtà 
fuq il-Post tax-Xogħol, il-Grupp tad-
Diretturi Ġenerali għar-Relazzjonijiet 
Industrijali u l-Kumitat Konsultattiv dwar 
il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex 
tiżgura li dawn ikunu informati 
regolarment u b'mod xieraq fir-rigward 
tal-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-
programm. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma wkoll kumitati oħrajn li 
jittrattaw l-istrateġiji, l-istrumenti u l-
azzjonijiet rilevanti għall-programm. 

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Ir-riżultati tal-azzjonijiet 
implimentati taħt il-fergħa tal-impjiegi u 
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l-innovazzjoni soċjali għandhom jiġu 
kkomunikati b'mod regolari lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll lis-sħab 
soċjali u lill-pubbliku sabiex jiġu 
massimizzati l-impatt, is-sostenibbiltà u l-
valur miżjud ta' dawn ir-riżultati fil-livell 
tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) tappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet u 
għodod għall-komunikazzjoni effettiva 
tar-riskji

Or. en

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali 
tas-saħħa u l-kura

(ii) tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali 
tas-saħħa u l-kura u l-iżvilupp tan-
netwerking

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iiia (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) tappoġġa r-riorjentazzjoni tas-
servizzi tas-saħħa lejn iċ-ċentralità tal-
persuna, id-domiċiljazzjoni u l-prossimità 
tal-kura tas-saħħa (eż. servizzi ta' 
prossimità, il-mediċina ta' inizjattiva, l-
integrazzjoni bejn l-isptarijiet u n-
netwerks territorjali, il-kura intermedjar, 
il-kura palljattiva integrata, l-
umanizzazzjoni tal-kura)

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) tipprevjeni l-inugwaljanzi (eż. 
permezz tal-promozzjoni tal-aċċess għas-
servizzi għall-gruppi 
żvantaġġati/vulnerabbli, il-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali, il-mediċina li tqis il-
ġeneri, metodoloġiji u għodod għall-
ekwità, l-inklużjoni tal-barranin li jkunu 
għadhom kif waslu, opportunitajiet 
indaqs, l-opportunitajiet indaqs, l-appoġġ 
għas-saħħa sesswali u t-tixjiħ attiv)

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iiic (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiic) tappoġġa l-awtonomizzazzjoni taċ-
ċittadini u l-parteċipazzjoni tal-komunità 
fil-fergħa tas-Saħħa (eż. permezz tal-
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promozzjoni tal-litteriżmu fil-qasam tas-
saħħa, tal-parteċipazzjoni ċivika u 
kollaborazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet 
pubbliċi u dawk tat-tielet settur, l-
inklużjoni f'impjiegi għall-persuni 
vulnerabbli, il-ġlieda kontra l-vjolenza 
sessista, il-ġlieda kontra l-faqar bħala 
fattur soċjali/riskju għas-saħħa)

Or. en

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) tiżviluppa u timplimenta approċċi li 
jwieġbu għall-isfidi tal-futur tas-sistema 
tas-saħħa

(iv) tiżviluppa u timplimenta approċċi li 
jwieġbu għall-isfidi tal-futur tas-sistema 
tas-saħħa, bħalma huma mudelli rilevanti 
b'approċċ multidixxiplinari.

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) bi trasferiment, adattament u 
introduzzjoni tal-aqwa prattiki b'valur 
miżjud fil-livell tal-UE stabbilit bejn l-
Istati Membri;

(i) bl-iskambju, it-trasferiment, l-
adattament u l-introduzzjoni bejn l-Istati 
Membri tal-aqwa prattiki b'valur miżjud 
fil-livell tal-UE stabbilit;

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – punt iv
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) tal-punti ta' kuntatt nazzjonali li 
jipprovdu gwida, informazzjoni u għajnuna 
relatati mal-implimentazzjoni tal-
programm;

(iv) tal-punti ta' kuntatt nazzjonali 
reġjonali u suprareġjonali li jipprovdu 
gwida, informazzjoni u għajnuna relatati 
mal-implimentazzjoni tal-programm;

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant wieħed tal-gvern, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, 
rappreżentant wieħed tal-
organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, 
rappreżentant wieħed tas-soċjetà ċivili 
skont it-taqsima 1c tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 6 tad-dispożizzjonijiet komuni 
dwar il-fondi strutturali u supplent wieħed 
għal kull membru għal perjodu massimu ta' 
seba' snin. Fl-assenza ta' xi membru, is-
supplent għandu jkun intitolat 
awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kumitat tal-FSE+ għandu 
jinkludi rappreżentant wieħed minn kull 
organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-

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

tirrappreżenta lill-organizzazzjonijiet tal-
ħaddiema u lill-organizzazzjonijiet ta' min 
iħaddem u lill-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili fil-livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 59

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jekk id-data għal dawn l-indikaturi ma 
tinġabarx mir-reġistri tad-data, il-valuri ta' 
dawn l-indikaturi jistgħu jiġu ddeterminati 
abbażi ta' stima informata mill-
benefiċjarju. Id-data tiġi pprovduta mill-
parteċipanti fuq bażi volontarja. Ir-rifjut 
li data tiġi indikata ma jwassalx għal 
implikazzjonijiet negattivi għall-
parteċipanti jew għall-maniġers tal-
proġetti.

Or. en
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Emenda 60

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 61

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti iżgħar mill-età ta' 18-
il sena.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Ia: Indikaturi komuni għall-
appoġġ tal-FSE+ għall-promozzjoni tal-
integrazzjoni soċjali tal-persuni li huma 
mhedda mill-faqar jew mill-esklużjoni 
soċjali. 

Kull data personali miġbura għandha 
titqassam skont il-ġeneru (mara, raġel, 
"mhux binarju"). F'każ li r-riżultati 
jkunu irrilevanti, id-data disponibbli 
m'għandhiex għalfejn tiġi mistħarrġa u 
trażmessa. Kull data miġbura tiġi 
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mistħarrġa b'mod anonimu. Id-data dwar 
il-parteċipanti tingħata fuq bażi 
volontarja. Ir-rifjut li data tiġi mogħtija, 
ma jwassalx għal implikazzjonijiet 
negattivi għall-parteċipanti jew għall-
mexxejja tal-proġetti.

Indikaturi komuni tal-outputs:

- persuni l-aktar fil-bżonn (pereżempju 
dawk qiegħda, u dawk li ilhom qiegħda 
fit-tul, il-persuni b'diżabilità, il-persuni 
bla dar, il-ġenituri waħedhom, iċ-ċittadini 
ta' pajjiżi terzi, il-gruppi ta' minoranza, 
eċċ.)

- tfal sal-età ta' 18-il sena

- persuni li għandhom inqas minn 30 sena

- persuni li għandhom aktar minn 54 sena

Or. en
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