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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Aħna, l-Ewropej, għandna t-tendenza li nqisu lilna nfusna bħala persuni b'aċċess sħiħ għad-
drittijiet fundamentali tal-bniedem tagħna u għat-tgawdija sħiħa tagħhom. 

Madankollu, jekk inħarsu aktar mill-qrib lejn is-soċjetà tagħna, nistgħu naraw li aktar minn 
100 miljun Ewropew jissieltu mal-faqar u mal-privazzjoni materjali kuljum, u aħna lkoll nafu 
li l-faqar huwa ksur tad-drittijiet tal-bniedem, peress li dan iċaħħad lill-persuni mill-aċċess u 
mit-tgawdija tad-drittijiet l-oħra kollha tagħhom. Filwaqt li tirrikonoxxi l-effett negattiv tal-
faqar, l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli ddikjarat li "il-qerda tal-faqar fil-forom u fid-
dimensjonijiet kollha tiegħu, inkluż il-faqar estrem, hija l-akbar sfida globali u rekwiżit 
indispensabbli għall-iżvilupp sostenibbli", u stabbilixxiet "il-qerda tal-faqar fil-forom kollha 
tiegħu kullimkien" bħala l-ewwel għan tagħha ta' żvilupp sostenibbli.

Sfortunatament, il-faqar huwa biss wieħed mill-bosta ksur tad-drittijiet fundamentali preżenti 
fl-Unjoni: miljuni ta' persuni b'diżabbiltà għad għandhom ix-xewqa li jkollhom 
kundizzjonijiet ta' għajxien tal-familja jew dawk ibbażati fil-komunità u għal parteċipazzjoni 
reali fis-soċjetà; miljuni ta' persuni Rom ġew esklużi sistematikament mis-soċjetà għal sekli 
sħaħ, miljuni ta' żgħażagħ bi sfond soċjali żvantaġġat ma jingħatawx l-opportunità li 
jisfruttaw il-potenzjal reali tagħhom u miljuni ta' nisa jiġu mċaħħda sistematikament minn 
paga ugwali għal xogħol ugwali u jkunu destinati għall-faqar fi xjuħithom.

Dawn il-persuni kollha, u ħafna aktar, huma prova ħajja tal-fatt li anke jekk ta' spiss dan ma 
jsirx deliberatament jew b'intenzjoni, il-programmi u l-fondi nazzjonali tagħna u tal-Unjoni 
huma diskriminatorji, peress li dawn ma jqisux l-isfidi u r-realtajiet tal-persuni li jgħixu fl-
Unjoni. 

Jekk nieħdu l-valuri stabbiliti b'mod konġunt fit-Trattati tagħna b'mod serju, u jekk nixtiequ 
nissodisfaw l-impenji tagħna tal-Unjoni definiti komunement u nilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, aħna ma nistgħux nippermettu li jkollna baġit tal-Unjoni li mhux qed 
jissalvagwardja n-nondiskriminazzjoni u l-opportunitajiet indaqs.

Il-Fond Soċjali Ewropew+ (FSE+) huwa l-fond iddedikat biex isir investiment fil-persuni, fl-
iżvilupp tagħhom u fil-ħtiġijiet tagħhom. Dan jiddomina ħajjitna mit-twelid sax-xjuħija 
tagħna filwaqt li jkopri l-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, is-servizzi soċjali u ta' 
kura.

Jekk l-FSE+ ikun imfassal tajjeb, jekk l-awtoritajiet tal-Istati Membri jiżguraw 
parteċipazzjoni siewja tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, tas-sħab soċjali, tal-korpi tal-
ugwaljanza u tal-istituzzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-programmazzjoni, fit-twassil, fil-
monitoraġġ u fl-evalwazzjoni tal-programmi appoġġati mill-FSE+, u jekk dawn jiġġieldu l-
korruzzjoni, l-FSE+ jista' gradwalment jibdel ir-realtà Ewropea gravi li ninsabu fiha 
attwalment; dan jista' jtaffi l-faqar, jikkontribwixxi għall-issodisfar tal-potenzjali taċ-ċittadini 
u tar-residenti kollha tagħna, u jista' jgħin fl-integrazzjoni fit-tul ta' dawk il-persuni li sabu d-
dar ġdida tagħhom fl-Unjoni Ewropea tagħna.

Għalhekk, l-għan ewlieni tar-rapporteur huwa li tistabbilixxi l-FSE+ bħala għodda għall-
protezzjoni, l-iżvilupp u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-persuni, sabiex dan ikun jista' jilħaq l-għan 
tiegħu bis-sħiħ. Il-ħsieb tagħha huwa li tistabbilixxi t-test ta' din il-proposta bħala 
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salvagwardja sabiex il-proġetti futuri jkunu kemm jista' jkun inklużivi u nondiskriminatorji, u 
li dawn se jippermettu prospetti ta' ħajja aħjar għal kulħadd fl-Unjoni, u b'hekk jagħmlu s-
soċjetà tagħna waħda sostenibbli.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 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 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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 li 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, mal-Qafas tal-
UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-
Integrazzjoni tar-Rom ta' wara l-2020 u, 
meta jkun 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.

Emenda 3

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

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-migrazzjoni u l-
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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.

integrazzjoni u l-inklużjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, it-tranżizzjoni lejn enerġija 
nadifa, il-bidla teknoloġika, soċjetà u forza 
tax-xogħol li qegħdin jixjieħu dejjem 
aktar, in-nuqqas dejjem akbar ta' ħiliet u 
ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-
iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra d-
disparitajiet ekonomiċi u soċjali li jeżistu 
fost ir-reġjuni u 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-edukazzjoni, it-taħriġ u l-politiki
dwar l-impjiegi u dawk soċjali, inkluż fid-
dawl tal-mobbiltà tal-ħaddiema.

Emenda 4

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 li 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 kif ukoll 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.

Emenda 5

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 

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ ikollu l-għan li 
jippromwovi l-impjiegi b'interventi attivi li 
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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.

jippermettu r-(ri)integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, il-
persuni qiegħda fit-tul u l-persuni inattivi
b'enfasi speċjali fuq gruppi soċjali 
żvantaġġati jew persuni f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli, bħall-persuni b'diżabbiltà, iċ-
ċittadini minn pajjiżi terzi, il-persuni 
Rom, il-persuni bla dar jew il-persuni 
foqra, il-persuni li jgħixu f'mikroreġjuni 
u f'żoni rurali żvantaġġati, il-persuni li 
għandhom aktar minn 50 sena u l-persuni 
b'livell edukattiv baxx jew b'nuqqas ta' 
ħiliet bażiċi, kif ukoll permezz ta' 
promozzjoni tal-impjiegi indipendenti u l-
ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jippromwovi l-impjieg fost 
iż-żgħażagħ permezz ta' azzjonijiet 
speċifiċi, inkluż billi jappoġġa mobbiltà 
ġusta u volontarja u jrawwem 
integrazzjoni bikrija fis-suq tax-xogħol.
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 dawn 
isiru aktar effettivi, jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu pariri u gwida 
mmirati u intensifikati waqt it-tiftix tal-
impjiegi u t-tranżizzjoni għax-xogħol 
b'attenzjoni speċjali għall-gruppi soċjali 
żvantaġġati, biex titjieb il-mobbiltà tal-
ħaddiema u biex iwasslu s-servizz 
tagħhom b'mod nondiskriminatorju. Il-
FSE+ jenħtieġ li jikkontribwixxi fl-
indirizzar tal-impjieg prekarju, sabiex jiġi 
żgurat li t-tipi kollha tal-kuntratti tax-
xogħol joffru kundizzjonijiet ta' xogħol 
deċenti b'kopertura tas-sigurtà soċjali 
xierqa, f'konformità mal-Aġenda tax-
Xogħol Deċenti tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol, l-Artikolu 9 
tat-TFUE, il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
Karta Soċjali Ewropea. Il-FSE+ jenħtieġ 
li jippromwovi s-sehem tan-nisa 
(b'attenzjoni speċjali għall-ommijiet 
waħedhom) fis-suq tax-xogħol permezz ta' 
miżuri bil-għan li jiżguraw, fost l-oħrajn, 
bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u 
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aċċess faċli għall-indukrar tat-tfal, għal 
servizzi ta' kura ta' dipendenti u għall-
kura tal-anzjani ta' kwalità tajba, 
mingħajr ħlas jew affordabbli. 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.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Jenħtieġ li l-FSE+ jipprovdi appoġġ 
biex jitjiebu l-kwalità, in-natura 
nondiskriminatorja, l-aċċessibbiltà, l-
inklużività, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' 
kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-
ħiliet soċjali, diġitali u lingwistiċi u mal-
ħiliet li kull individwu jeħtieġ għas-
sodisfazzjon u l-iżvilupp personali, l-
impjieg, l-inklużjoni soċjali u ċ-
ċittadinanza attiva, li madankollu bosta 
persuni li jgħixu fl-Unjoni m'għandhomx 
minħabba s-segregazzjoni u l-
emarġinazzjoni tagħhom fis-soċjetà jew 
minħabba l-fatt li jkunu ġew 
istituzzjonalizzati. Fil-każ ta' persuni 
qiegħda fit-tul u ta' persuni bi sfond 
soċjali żvantaġġat, jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali sabiex tissaħħaħ il-
pożizzjoni tagħhom u tissaħħaħ l-
awtostima tagħhom u l-kapaċità tagħhom 
li jaċċedu għad-drittijiet tagħhom u 
jeżiġuhom. L-FSE+ jenħtieġ li jgħin fil-
progressjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ u 
fit-tranżizzjoni għax-xogħol, jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà ta' 
kulħadd, jikkontribwixxi għall-inklużjoni 
soċjali u l-innovazzjoni soċjetali u 
ekonomika billi jappoġġa inizjattivi 
skalabbli u sostenibbli f'dawn l-oqsma. 
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Dan jista' jinkiseb pereżempju permezz ta' 
tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u 
apprendistati, appoġġ lill-intrapriżi biex 
jimpjegaw persuni b'diżabbiltà, 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, speċjalment 
f'dak li jirrigwarda kif jaħdmu ma' 
studenti li jkunu ġejjin minn sfondi 
żvantaġġati, ir-Rom u studenti 
b'diffikultajiet ta' tagħlim, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Emenda 7

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 għal dawk li jappartjenu għal 
gruppi żvantaġġati, għal edukazzjoni u 
taħriġ ta' kwalità, inklużivi u mhux 
segregati, mill-edukazzjoni u l-kura bikrija 
(b'attenzjoni speċjali għat-tfal li ġejjin 
minn sfond soċjali żvantaġġat, bħat-tfal 
f'kura istituzzjonali u t-tfal bla dar) sal-
edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, biex jiġi evitat li l-faqar jiġi 
trażmess minn ġenerazzjoni għall-oħra, 
titrawwem il-permeabbiltà bejn is-setturi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jitnaqqas u jiġi
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 jilħqu b'mod attiv
studenti żvantaġġati sabiex jippermettu l-
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parteċipazzjoni tagħhom fil-mobbiltà tat-
tagħlim.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-FSE+ jenħtieġ li jappoġġa 
skemi edukattivi li joffru lill-adulti b'livell 
baxx ta' ħiliet il-possibbiltà li jiksbu livell 
minimu ta' litteriżmu, numeriżmu u 
kompetenza diġitali f'konformità mar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
Nru 2016/C 484/01 tad-
19 ta' Diċembru 2016 dwar Perkorsi ta' 
Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet Ġodda 
għall-Adulti1a.

__________________

1a ĠU C 484, 24.12.2016, p. 1.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) L-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd, filwaqt li 
jqis l-isfidi ta' gruppi soċjali żvantaġġati 
differenti, l-aktar tal-ħiliet diġitali u 
teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-
persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-
diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-
innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, 
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 
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għall-Ewropa.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Is-sinerġiji mal-programm dwar 
id-Drittijiet u l-Valuri jenħtieġ li jiżguraw 
li l-FSE+ ikun jista' jintegra u jintensifika 
l-azzjonijiet biex jiġu evitati u miġġielda 
d-diskriminazzjoni, ir-razziżmu, il-
ksenofobija, l-anti-Semitiżmu u l-
mibegħda anti-Musulmana u forom oħra 
ta' intolleranza, kif ukoll li jiddedika 
azzjonijiet speċifiċi biex jiġu evitati l-
mibegħda, is-segregazzjoni u l-
istigmatizzazzjoni, inklużi l-bullying, il-
fastidju u t-trattament intolleranti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri biex jeqirdu l-
faqar ħalli jkissru ċ-ċiklu ta' żvantaġġi 
minn ġenerazzjoni għal oħra, u jiksbu l-
inklużjoni soċjali billi jiżguraw 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
jiġġieldu d-diskriminazzjoni u jindirizzaw 
l-inugwaljanzi tas-saħħa u tal-edukazzjoni. 
Dan ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' 
politiki proattivi u reattivi mmirati għall-
aktar persuni fil-bżonn tkun xi tkun l-età
jew iċ-ċittadinanza tagħhom, fosthom it-
tfal, il-komunitajiet marġinalizzati bħar-
Rom, il-persuni b'diżabbiltà, il-persuni 
mingħajr dar, iċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi, il-persuni li jgħixu f'żoni rurali u l-
ħaddiema foqra. Jenħtieġ li l-FSE+ 
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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.

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 ndaqs għal 
servizzi mingħajr ħlas jew affordabbli, 
sostenibbli u ta' kwalità għolja bħall-kura 
tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod partikolari 
s-servizzi tal-kura tal-familja u bbażati fuq 
il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom. Il-FSE jenħtieġ li 
jindirizza wkoll il-faqar rurali li jirriżulta 
mill-iżvantaġġi speċifiċi taż-żoni rurali, 
bħal sitwazzjoni demografika mhux 
favorevoli, suq tax-xogħol dgħajjef, 
aċċess limitat għas-servizzi tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ jew servizzi tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ ta' kwalità aktar 
baxxa u nuqqas ta' kura tas-saħħa u ta' 
servizzi soċjali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jonqos il-faqar billi jappoġġa l-iskemi 
nazzjonali ta' appoġġ li għandhom l-għan li 
jtaffu l-privazzjoni alimentari u materjali u 
jippromwovu l-integrazzjoni soċjali tal-
persuni fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali u dawk l-aktar fil-bżonn. Bil-ħsieb 
li mill-inqas 4 % tar-riżorsi tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fil-livell tal-
Unjoni jappoġġaw lill-aktar persuni fil-
bżonn, l-Istati Membri jenħtieġ jallokaw 
għall-inqas 2 % tar-riżorsi nazzjonali 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jindirizzaw il-forom tal-
faqar estrem bl-akbar impatt tal-esklużjoni 
soċjali, bħan-nuqqas ta' akkomodazzjoni, 
il-faqar tat-tfal u l-privazzjoni alimentari. 

(19) Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi 
biex jinqered il-faqar billi jappoġġa l-
iskemi nazzjonali ta' appoġġ li għandhom 
l-għan li jtaffu l-privazzjoni alimentari u 
materjali u jippromwovu l-integrazzjoni 
soċjali tal-persuni li qegħdin iġarrbu l-
faqar jew li jinsabu 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 li jallokaw għall-inqas 4 % tar-
riżorsi nazzjonali tagħhom tal-fergħa 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ biex jeqirdu 
l-forom tal-faqar estrem bl-akbar impatt 
tal-esklużjoni soċjali, bħall-problema ta' 
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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.

persuni mingħajr dar, il-faqar tat-tfal u l-
privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura 
tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri 
finali, jenħtieġ li jiġu applikati l-aktar 
regoli sempliċi għall-appoġġ li jindirizza l-
privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-
bżonn.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw l-
integrazzjoni u l-inklużjoni taċ-ċittadini 
ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni kollha kemm hi u 
biex ikun żgurat appoġġ koerenti, b'saħħtu 
u konsistenti għall-isforzi ta' solidarjetà u 
ta' qsim ġust tar-responsabbiltà, l-FSE+ 
jenħtieġ li jipprovdi appoġġ li jippromwovi 
l-integrazzjoni soċjoekonomika taċ-
ċittadini minn pajjiżi terzi b'mod 
komplementari għall-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-Fond għall-Migrazzjoni u 
l-Ażil, mill-FEŻR u minn dawk il-fondi li 
jista' jkollhom effett pożittiv fuq l-
integrazzjoni u l-inklużjoni taċ-ċittadini 
minn pajjiżi terzi.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-awtoritajiet tal-Istati Membri 
responsabbli għall-ippjanar u għall-
implimentazzjoni tal-FSE+ jenħtieġ li 
jikkoordinaw mal-awtoritajiet maħtura 
mill-Istati Membri biex jiġġestixxu l-
interventi tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-
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Ażil sabiex jippromwovu l-integrazzjoni 
ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-livelli kollha 
bl-aħjar mod possibbli permezz ta' 
strateġiji implimentati l-aktar mill-
awtoritajiet lokali u reġjonali u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
bl-aktar miżuri xierqa mfassla għas-
sitwazzjoni partikolari taċ-ċittadini ta' 
pajjiżi terzi. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
miżuri ta' integrazzjoni jenħtieġ li jiffoka 
fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qed 
jgħixu legalment fi Stat Membru jew fejn 
ikun xieraq fil-proċess ta' akkwist ta' 
residenza legali fi Stat Membru, inklużi 
benefiċjarji ta' protezzjoni internazzjonali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) Għal raġunijiet prattiċi, xi 
azzjonijiet jistgħu jikkonċernaw grupp ta' 
persuni li jista' jiġi indirizzat b'mod aktar 
effiċjenti bħala grupp, mingħajr ma ssir 
distinzjoni bejn il-membri tiegħu. 
Għalhekk, l-Istati Membri li jixtiequ 
jagħmlu dan jenħtieġ li jitħallew 
jipprevedu li fil-programmi tagħhom l-
azzjonijiet ta' integrazzjoni jistgħu 
jinkludu membri immedjati tal-familja ta' 
ċittadini minn pajjiż terz, sa fejn dan ikun 
meħtieġ għall-implimentazzjoni effettiva 
ta' tali azzjonijiet. It-terminu "membru 
immedjat tal-familja" jenħtieġ li 
jinftiehem li jfisser il-konjuġi, is-sieħeb 
jew is-sieħba u kwalunkwe persuna li 
għandha rabtiet familjari diretti fil-linja 
dixxendenti jew axxendenti maċ-ċittadin 
minn pajjiż terz li jkun fil-mira tal-
azzjonijiet ta' integrazzjoni u li ma jkunx 
kopert b'mod ieħor mill-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, tal-inklużjoni soċjali, tal-kura
tas-saħħa u fit-tul, tal-edukazzjoni u tat-
taħriġ professjoni u l-qerda tal-faqar. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-Semestru 
Ewropew, l-Istati Membri jenħtieġ li 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq li jiġu indirizzati b'investimenti 
multiannwali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw 
koerenza, koordinazzjoni u 
komplementarjetà bejn il-fergħat b'ġestjoni 
kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi, inkluż 
l-Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku. B'mod 
partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-komplementarjetà u s-
sinerġija fost is-sorsi tal-finanzjament, 
inkluża l-assistenza teknika tagħha.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Biex ikun żgurat li d-dimensjoni 
soċjali tal-Ewropa kif stabbilita fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali tingħata 
spinta 'l quddiem kif xieraq u li ammont 

(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 
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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.

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 jeqirdu 
l-faqar u jrawmu l-inklużjoni u l-
integrazzjoni soċjali.

Emenda 18

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' 
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 

(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, li dawn il-livelli huma 
saħansitra ogħla fil-każ ta' żgħażagħ li 
ġejjin minn sfond soċjali żvantaġġat, 
bħall-maġġoranza taż-żgħażagħ Rom, 
hemm bżonn li dawk l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ, inkluż bl-implimentazzjoni ta' 
skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ. 
Filwaqt li jsejsu fuq l-azzjonijiet appoġġati 
mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ tul il-perjodu ta' 
programmazzjoni 2014-2020 immirati għal 
persuni individwali, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri effettivi ta' kuntatt 
maż-żgħażagħ billi meta rilevanti jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ. L-Istati Membri 
jenħtieġ 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 
jagħmluhom aktar attivi fl-għoti ta'
appoġġ personalizzat liż-żgħażagħ u 



AD\1168328MT.docx 17/47 PE625.435v02-00

MT

jappoġġaw l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ. kapaċi jipprovdu s-servizz tagħhom 
mingħajr l-ebda forma ta' 
diskriminazzjoni. 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.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) F'konformità mal-Artikolu 174 
tat-TFUE, l-Unjoni jenħtieġ li tagħti 
attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, liż-
żoni affettwati minn tranżizzjoni 
industrijali u lir-reġjuni li jsofru minn 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti bħar-reġjuni li jinsabu fil-
partijiet l-aktar imbiegħda tat-tramuntana 
b'densità tal-popolazzjoni baxxa ħafna u 
l-gżejjer, ir-reġjuni transfruntiera u 
muntanjużi.

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 
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-

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili, b'enfasi speċjali 
fuq l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi (NGOs) li jipprovdu impjiegi, 
edukazzjoni u servizzi soċjali u li jaħdmu 
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ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+. fil-qasam ta' kontra d-diskriminazzjoni u 
li jagħmlu xogħol relatat mad-drittijiet 
tal-bniedem. Għalhekk huwa essenzjali li 
l-Istati Membri jiżguraw il-parteċipazzjoni
tas-sħab soċjali u tas-soċjetà ċivili fl-
ipprogrammar, fl-implimentazzjoni, fil-
monitoraġġ u fl-evalwazzjoni tal-fergħa
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ fl-istess 
livell. Barra minn hekk, sabiex jiġu 
salvagwardjati 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 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 22

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 

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

tagħha u jippromwovu l-applikazzjoni 
tagħha, kif ukoll fil-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. 
Għaldaqstant, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jenħtieġ li 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 fir-rigward tal-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, tat-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u 
tal-progressjoni tal-karriera. L-aspett 
relatat mas-sessi jenħtieġ li jitqies fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha 
tal-ippjanar u tal-implimentazzjoni tal-
programmi. Għaldaqstant, il-FSE+ 
jenħtieġ li b'mod partikolari jikkonforma 
mal-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li 
jistipula li jenħtieġ li tkun ipprojbita 
kwalunkwe diskriminazzjoni fuq 
kwalunkwe bażi bħall-ġeneru, ir-razza, il-
kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-
karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-
reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni 
politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, is-
sħubija f'minoranza nazzjonali, il-
proprjetà, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, jew 
l-orjentazzjoni sesswali; barra minn hekk, 
kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq 
il-karatteristiċi tas-sess jew l-identità tal-
ġeneru u fuq il-bażi tan-nazzjonalità 
jenħtieġ li tkun ipprojbita wkoll. L-Istati 
Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li 
jiżguraw ukoll li l-FSE+ jippromwovi l-
inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jitqiesu fid-
dimensjonijiet kollha u fl-istadji kollha tat-
tħejjija, tal-monitoraġġ, tal-
implimentazzjoni u tal-evalwazzjoni tal-
programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti 
filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet 
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speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll li 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 u 
intersezzjonali. Jenħtieġ li l-FSE+ ma 
jappoġġax azzjonijiet li jikkontribwixxu 
għal segregazzjoni jew esklużjoni soċjali.
Ir-Regolament (UE) Nru [CPR futur] 
jistipula li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-
nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

Emenda 23

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 tkun disponibbli fir-
reġistri, l-awtoritajiet ta' ġestjoni jkunu 
jistgħu jiġbru d-data mir-reġistri filwaqt li 
jirrispettaw il-protezzjoni tad-data 
personali skont ir-Regolament (UE) 
2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1a.

__________________

1a Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-
persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta' tali data, u li jħassar id-
Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 
4.5.2016, p. 1).
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(32) L-FSE+ jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet maħsuba biex jiksbu l-
libertà tal-moviment tal-ħaddiema b'mod 
nondiskriminatorju billi jiżguraw 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, aktar 
trasparenza tal-informazzjoni dwar is-
swieq tax-xogħol u rikonoxximent akbar 
tal-ħiliet u tal-kwalifiki. Il-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+ jinkludi wkoll l-
iżvilupp ta' skemi mmirati tal-mobbiltà, u l-
appoġġ għalihom, ħalli tiġi ffaċilitata l-
mobbiltà volontarja tal-forza tax-xogħol u
jimtlew il-postijiet battala meta jiġu 
identifikati skarsezzi fis-suq tax-xogħol.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(33) In-nuqqas ta' aċċess għal finanzi 
għall-mikrointrapriżi, l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali 
huwa wieħed mill-ostakli ewlenin għall-
ftuħ tan-negozji, speċjalment fost l-aktar 
persuni mbiegħda mis-suq tax-xogħol u l-
vittmi tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-
impjiegi. Ir-Regolament dwar l-FSE+ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet biex tinħoloq 
ekosistema tas-suq ħalli tiżdied il-provvista 
tal-finanzi u l-aċċess għaliha għall-
intrapriżi soċjali kif ukoll biex titwieġeb 
id-domanda ta' dawk li l-aktar jeħtiġuha, u 



PE625.435v02-00 22/47 AD\1168328MT.docx

MT

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

b'mod partikolari l-persuni qiegħda, in-nisa 
u l-persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli li 
jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża. Dan l-għan se jiġi 
indirizzat ukoll bi strumenti finanzjarji u 
garanzija baġitarja permezz tat-tieqa ta' 
politika tal-investiment soċjali u l-ħiliet tal-
Fond InvestEU.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Jekk in-nies jinżammu f'saħħithom 
u attivi aktar fit-tul u jitħeġġu biex jieħdu 
rwol attiv fit-tmexxija ta' saħħithom, dan 
iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-
inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, 
il-produttività, il-kompetittività u l-
inklużività, filwaqt li jonqsu l-pressjonijiet 
fuq il-baġits nazzjonali. Il-Kummissjoni 
ilha impenjata li tgħin lill-Istati Membri 
biex jilħqu l-miri tagħhom tal-iżvilupp
sostenibbli (SDG), b'mod partikolari l-
SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet f'saħħithom u 
jiġi promoss il-benesseri għal kulħadd 
f'kull età".17

(36) Jekk in-nies kollha jinżammu 
f'saħħithom u attivi b'mod
nondiskriminatorju u jingħataw is-setgħa
jieħdu rwol attiv fil-ġestjoni ta' saħħithom, 
dan iħalli effetti pożittivi fuq is-saħħa, l-
inugwaljanzi fis-saħħa, il-kwalità tal-ħajja, 
il-produttività, il-kompetittività u l-
inklużività, filwaqt li jonqsu l-pressjonijiet 
fuq il-baġits nazzjonali. Il-Kummissjoni 
ilha impenjata li tgħin lill-Istati Membri 
biex jilħqu l-għanijiet ta' żvilupp
sostenibbli tagħhom (SDG), b'mod 
partikolari l-SDG 3 "Jiġu żgurati ħajjiet 
f'saħħithom u jiġi promoss il-benesseri 
għal kulħadd f'kull età".17

__________________ __________________

17 COM(2016) 739 final 17 COM(2016) 739 final

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-
FSE+ tikkontribwixxi għall-prevenzjoni 
tal-mard tul il-ħajja taċ-ċittadini tal-
Unjoni u għall-promozzjoni tas-saħħa billi 
jiġu indirizzati l-fatturi ta' riskju għas-

(38) Jenħtieġ li l-fergħa tas-Saħħa tal-
FSE+ tikkontribwixxi għall-prevenzjoni 
tal-mard tul il-ħajja tal-persuni li jgħixu fl-
Unjoni u għall-promozzjoni tas-saħħa billi 
jiġu indirizzati l-prevenzjoni u l-fatturi ta' 



AD\1168328MT.docx 23/47 PE625.435v02-00

MT

saħħa fosthom l-użu tat-tabakk u t-tipjip 
passiv, l-użu dannuż tal-alkoħol, il-konsum 
ta' drogi illeċiti u t-tnaqqis ta' ħsara għas-
saħħa relatata mad-drogi, id-drawwiet ta' 
dieta ħażina għas-saħħa u n-nuqqas ta' 
attività fiżika u t-trawwim ta' ambjenti li 
jappoġġaw stili ta' ħajja tajbin biex 
tikkumplimenta l-azzjoni tal-Istati Membri 
b'konformità mal-istrateġiji rilevanti. Il-
fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ jenħtieġ tintegra 
mudelli effettivi tal-prevenzjoni, 
teknoloġiji innovattivi, u mudelli u 
soluzzjonijiet ġodda tan-negozju biex 
tikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa 
innovattivi, effiċjenti u sostenibbli tal-Istati 
Membri u tiffaċilita l-aċċess għal kura tas-
saħħa aħjar u aktar sikura għaċ-ċittadini 
Ewropej.

riskju għas-saħħa fosthom l-użu tat-tabakk 
u t-tipjip passiv, l-użu dannuż tal-alkoħol, 
il-konsum ta' drogi illeċiti u t-tnaqqis ta' 
ħsara għas-saħħa relatata mad-drogi, id-
drawwiet ta' dieta ħażina għas-saħħa, 
b'mod partikolari minħabba l-faqar, u n-
nuqqas ta' attività fiżika u t-trawwim ta' 
ambjenti li jappoġġaw stili ta' ħajja tajbin 
biex tikkomplementa l-azzjoni tal-Istati 
Membri b'konformità mal-istrateġiji 
rilevanti. Il-fergħa tas-Saħħa tal-FSE+ 
jenħtieġ li tintegra mudelli effettivi tal-
prevenzjoni li jilħqu lil kulħadd, 
teknoloġiji innovattivi u mudelli u 
soluzzjonijiet ġodda tan-negozju biex 
tikkontribwixxi għal sistemi tas-saħħa 
innovattivi, effiċjenti, aċċessibbli u 
sostenibbli tal-Istati Membri u tiffaċilita l-
aċċess għal kura tas-saħħa aħjar u aktar 
sikura għall-persuni li jgħixu fl-Unjoni.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dan l-aħħar il-Kummissjoni 
għamlet proposta18 dwar il-Valutazzjoni 
tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) biex 
tappoġġa l-koperazzjoni għall-valutazzjoni 
tat-teknoloġija tas-saħħa fil-livell tal-
Unjoni ħalli titjieb id-disponibbiltà ta' 
teknoloġiji tas-saħħa innovattivi għall-
pazjenti madwar l-Unjoni, isir użu aħjar 
tar-riżorsi disponibbli u titjieb il-
prevedibbiltà tan-negozju.

(41) Dan l-aħħar il-Kummissjoni 
għamlet proposta18 dwar il-Valutazzjoni 
tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) biex 
tappoġġa l-koperazzjoni għall-valutazzjoni 
tat-teknoloġija tas-saħħa fil-livell tal-
Unjoni ħalli titjieb id-disponibbiltà u l-
aċċessibbiltà ta' teknoloġiji tas-saħħa 
innovattivi għall-pazjenti madwar l-Unjoni, 
isir użu aħjar tar-riżorsi disponibbli u 
titjieb il-prevedibbiltà tan-negozju.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 finali 18 COM(2018) 51 finali
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-
saħħa tħalli impatt immedjat fuq ħajjet iċ-
ċittadini, fuq l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-
sistemi tas-saħħa u fuq il-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju 
għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi 
(prodotti mediċinali, tagħmir mediku u 
sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll dwar 
il-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet 
tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera 
u t-theddid transfruntier serju tas-saħħa hu 
essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-
UE. Ir-Regolament, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, 
jenħtieġ jimxu paripassu mal-innovazzjoni 
u l-avvanzi fir-riċerka u mal-bidliet 
soċjetali f'dan il-qasam, filwaqt li jitwettqu 
l-għanijiet tas-saħħa. Għalhekk hemm 
bżonn żvilupp kontinwu tal-bażi tal-
evidenza meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni ta' natura xjentifika bħal 
din.

(44) Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-
saħħa tħalli impatt immedjat fuq ħajjet iċ-
ċittadini, fuq l-effiċjenza u r-reżiljenza tas-
sistemi tas-saħħa u fuq il-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern. Il-qafas regolatorju 
għall-prodotti u t-teknoloġiji mediċi 
(prodotti mediċinali, tagħmir mediku u 
sustanzi ta' oriġini umana), kif ukoll dwar 
il-leġiżlazzjoni dwar it-tabakk, id-drittijiet 
tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transfruntiera 
u t-theddid transfruntier serju għas-saħħa
hu essenzjali għall-protezzjoni tas-saħħa fl-
Unjoni. Ir-Regolament, kif ukoll l-
implimentazzjoni u l-infurzar tiegħu, iridu
jimxu paripassu mal-innovazzjoni u l-
avvanzi fir-riċerka u mal-bidliet soċjetali 
f'dan il-qasam, iżda dawn iridu jqisu wkoll 
l-isfidi tal-persuni li ġejjin minn sfond 
soċjali żvantaġġat u ta' dawk li jgħixu 
f'żoni rurali, filwaqt li jitwettqu l-għanijiet 
tas-saħħa fl-Istati Membri kollha. 
Għalhekk hemm bżonn żvilupp kontinwu 
tal-bażi tal-evidenza meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta' 
natura xjentifika bħal din, fl-Unjoni 
kollha.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Peress li l-għan ta' dan ir-
Regolament, jiġifieri li titjieb l-effikaċja 
tas-swieq tax-xogħol u jiġi promoss aċċess 
għal impjiegi ta' kwalità, jitjiebu l-aċċess u 
l-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jiġu 
promossi l-inklużjoni soċjali u tas-saħħa u 
jonqos il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet 

(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 
jinqered il-faqar kif ukoll l-azzjonijiet 
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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.

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.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "miżuri ta' akkumpanjament" tfisser 
attivitajiet mogħtija flimkien mad-
distribuzzjoni tal-ikel u/jew ta' assistenza 
materjali bażika bil-għan li tiġi indirizzata 
l-esklużjoni soċjali, pereżempju r-
referenzjar għal servizzi soċjali jew pariri 
dwar il-ġestjoni tal-baġit tal-familja, u l-
għoti tagħhom;

(1) "miżuri ta' akkumpanjament" tfisser 
attivitajiet mogħtija flimkien mad-
distribuzzjoni tal-ikel u ta' assistenza 
materjali bażika bil-għan li tiġi indirizzata 
l-esklużjoni soċjali u jinqered il-faqar, 
pereżempju billi tingħata informazzjoni 
dwar is-servizzi pubbliċi u ta' appoġġ 
rilevanti, l-ispejjeż ta' unità domestika 
eċċ, ir-referenzjar għal servizzi soċjali u l-
għoti tagħhom u l-appoġġ psikoloġiku;

Emenda 32

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' 

(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-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u mal-partijiet konċernati 
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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;

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;

Emenda 33

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.

L-FSE+ għandu l-għan li jappoġġa lill-
Istati Membri biex jeqirdu l-faqar b'mod 
effettiv u jiġġieldu l-esklużjoni soċjali, 
javvanzaw l-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni, jiksbu livelli għoljin 
ta' impjiegi, protezzjoni soċjali adegwata u 
sostenibbli, livell tas-saħħa xieraq għal 
kulħadd u forza tax-xogħol li jkollha ħiliet
u tkun 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. L-
FSE+ għandu wkoll l-għan li 
jikkontribwixxi għall-issodisfar tal-
impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha biex jilħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta
u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri 
li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess 
għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-
xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni 
soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkomplementa
u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri 
biex jiżguraw opportunitajiet indaqs, 
aċċess indaqs u mhux diskriminatorju 
għas-suq tax-xogħol u edukazzjoni, 
kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, 
protezzjoni, integrazzjoni u inklużjoni 
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saħħa tal-bniedem. soċjali għal kulħadd, il-qerda tal-faqar u 
livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem. L-azzjonijiet kollha taħt il-FSE+ 
għandhom jirrispettaw il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE+ għandu jappoġġa dawn l-
għanijiet speċifiċi li ġejjin fl-oqsma ta; 
politika tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
inklużjoni soċjali u s-saħħa u b'hekk 
jikkontribwixxi wkoll għall-għan ta' 
politika ta' "Ewropa aktar soċjali –
Implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali" kif stabbilit fl-
Artikolu [4] tas-[CPR futur]:

1. L-FSE+ għandu jappoġġa dawn l-
għanijiet speċifiċi li ġejjin fl-oqsma tal-
politika tal-impjiegi, l-edukazzjoni, il-
qerda tal-faqar, l-integrazzjoni u l-
inklużjoni soċjali u s-saħħa u b'hekk 
jikkontribwixxi wkoll għall-għan ta' 
politika ta' "Ewropa nondiskriminatorja, 
inklużiva u aktar soċjali –
Implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali u l-eliminazzjoni tal-
faqar u l-esklużjoni soċjali" kif stabbilit fl-
Artikolu [4] tas-[CPR futur]:

Emenda 36

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 għall-impjiegi 
deċenti b'remunerazzjoni deċenti għall-
persuni kollha li qed ifittxu impjieg, b'mod 
partikolari ż-żgħażagħ u l-persuni qiegħda
fit-tul, u l-persuni inattivi, b'miżuri speċjali 
għall-persuni żvantaġġati u emarġinati u 
għall-gruppi soċjali f'sitwazzjoni 
vulnerabbli, bħall-persuni b'diżabbiltà, 
persuni li għandhom 'il fuq minn 50 sena, 
ommijiet jew ġenituri waħedhom, persuni 
akbar fl-età, persuni Rom u persuni 
b'livell edukattiv baxx jew ta' ħiliet bażiċi; 
u jiġu promossi l-impjiegi indipendenti u l-
ekonomija soċjali;
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Emenda 37

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 modernizzati l-istituzzjonijiet u 
s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex tintemm 
id-diskriminazzjoni u jiġu vvalutati u 
antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet, tissaħħaħ il-
koperazzjoni mal-intrapriżi u jkunu 
żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin, 
nondiskriminatorji, inklużivi u 
personalizzati għal tqabbil, tranżizzjonijiet 
u mobbiltà fis-suq tax-xogħol;

Emenda 38

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) tiġi promossa l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa fl-oqsma kollha, inkluża l-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol, il-progressjoni fil-
karriera, il-paga ugwali għal xogħol 
ugwali u bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-
ħajja privata, b'konċentrazzjoni speċjali 
fuq l-ommijiet jew il-ġenituri waħedhom, 
inkluż l-aċċess għall-indukrar tat-tfal, 
għall-kura tad-dipendenti u għall-kura 
tal-anzjani; jiġi promoss ambjent tax-
xogħol san u adattat sew li jindirizza r-
riskji tas-saħħa (inkluża s-saħħa mentali); 
jiġi promoss l-adattament tal-intrapriżi u 
tal-intraprendituri għall-bidla, u t-tixjiħ san 
u attiv;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà, l- (iv) jitjiebu, b'mod 
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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;

nondiskriminatorju,l-aċċessibbiltà, l-
inklużività, il-kwalità, l-effikaċja u r-
rilevanza fis-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw il-
kisba tal-kompetenzi ewlenin, inklużi l-
ħiliet soċjali, diġitali u lingwistiċi minn 
kulħadd;

Emenda 40

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) jiġu promossi l-aċċess ugwali għal 
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għolja u 
inklużivi, inkluż it-taħriġ vokazzjonali, it-
tnaqqis u l-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-
iskola, b'mod partikolari għall-gruppi 
żvantaġġati, inklużi t-tfal migranti 
irrispettivament mill-istatus ta' residenza 
tagħhom, tfal li jinsabu f'kura 
istituzzjonali u tfal mingħajr dar u 
studenti minn żoni żvantaġġati u/jew 
rurali u iżolati, 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 jiġu ffaċilitati l-mobbiltà tat-
tagħlim għal kulħadd u t-titjib tar-
rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki 
miksuba fl-Istati Membri kollha;

Emenda 41

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 

(vi) jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja
għall-gruppi tal-etajiet kollha, 
notevolment opportunitajiet flessibbli ta' 
titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid għal 
kulħadd u b'mod partikolari għall-persuni 
li jkunu qiegħda fit-tul u persuni b'livell 
edukattiv baxx u b'livell ta' ħiliet bażiċi 
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tal-karrieri u tiġi promossa l-mobbiltà 
professjonali;

baxx, filwaqt li 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;

Emenda 42

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-
impjegabbiltà;

(vii) titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli 
jinkisbu opportunitajiet indaqs, 
nondiskriminazzjoni u parteċipazzjoni 
attiva, u titjieb l-impjegabbiltà;

Emenda 43

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) jiġu miġġielda l-forom kollha ta' 
diskriminazzjoni kontra l-komunitajiet 
emarġinati bħar-Rom u tiġi promossa l-
inklużjoni soċjoekonomika tagħhom, bl-
użu ta' approċċ integrat f'setturi differenti 
biex b'hekk jiġi miġġieled l-anti-
Żingariżmu;

Emenda 44

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viii a) tintemm id-diskriminazzjoni 
kontra ċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi 
(b'konċentrazzjoni speċjali fuq in-nisa u t-
tfal, inklużi minorenni mhux 
akkumpanjati) u l-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjoekonomika fit-tul 
tagħhom, b'approċċ integrat fis-setturi 
differenti u bil-parteċipazzjoni ta' atturi 
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lokali jew reġjonali, inkluż permezz ta' 
miżuri dedikati fil-qasam tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ bħal taħriġ lingwistiku u 
azzjonijiet preparatorji biex jiġi ffaċilitat 
l-aċċess għas-suq tax-xogħol, azzjonijiet 
għall-promozzjoni tal-awtoemanċipazzjoni 
u kuntatt sinifikanti mas-soċjetà lokali, 
aċċess ugwali għas-servizzi u l-bini tal-
kapaċità tal-impjegati taċ-ċivil u t-taħriġ 
dwar id-diversità għalihom;

Emenda 45

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-
kura fit-tul;

(ix) jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal 
servizzi ta' kwalità, sostenibbli, mingħajr 
ħlas jew affordabbli, b'attenzjoni speċjali 
għaż-żoni rurali foqra u iżolati; jiġu 
modernizzati s-sistemi tal-protezzjoni 
soċjali, inkluż jiġi promoss l-aċċess ugwali
għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-
aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-
sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-
kura fit-tul;

Emenda 46

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 li qed iġarrbu l-faqar jew ta' 
dawk fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni 
soċjali, b'mod partikolari, l-aktar persuni 
fil-bżonn, bħal individwi u familji 
mingħajr dar, u t-tfal;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt xi
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xi) tiġi indirizzata l-privazzjoni 
materjali permezz ta' ikel u/jew assistenza 
materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn, 
inkluż miżuri ta' akkumpanjament.

(xi) tiġi indirizzata l-privazzjoni 
materjali permezz ta' ikel u assistenza 
materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn, 
inkluż miżuri ta' akkumpanjament b'enfasi 
fuq it-tfal f'sitwazzjonijiet vulnerabbli.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-
FSE+ għandu jappoġġa l-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, 
jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-
aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-
saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa aktar 
sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam 
tas-saħħa, u jħares liċ-ċittadini mit-theddid 
transfruntier tas-saħħa, u jappoġġa l-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa.

3. Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-
FSE+ għandu jappoġġa l-promozzjoni tas-
saħħa (inkluża s-saħħa mentali) u l-
prevenzjoni tal-mard, jikkontribwixxi 
għall-effikaċja, l-aċċessibbiltà, in-
nondiskriminazzjoni u r-reżiljenza tas-
sistemi tas-saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa 
aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-
qasam tas-saħħa, itemm il-
patoloġizzazzjoni ta' gruppi stigmatizzati, 
inkluż ta' persuni b'diżabbiltajiet mentali 
jew intellettwali, ta' persuni transesswali u 
intersesswali, iħares lill-persuni li jgħixu 
fl-Unjoni mit-theddid transfruntier tas-
saħħa, u jappoġġa l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar is-saħħa.

Emenda 49

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-

1. Il-programmi kollha implimenati 
permezz tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+, kif ukoll 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-
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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.

evalwazzjoni tagħhom. Permezz tal-FSE+, 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jappoġġaw ukoll azzjonijiet 
immirati fi ħdan kwalunkwe wieħed mill-
għanijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 4, 
bl-għan li tiżdied il-parteċipazzjoni 
sostenibbli u l-progressjoni fil-karriera 
tan-nisa impjegati, sabiex b'hekk tiġi 
miġġielda l-femminizzazzjoni tal-faqar, 
titnaqqas is-segregazzjoni bbażata fuq il-
ġeneru, jiġu miġġielda l-istereotipi skont 
il-ġeneru fis-suq tax-xogħol u fl-
edukazzjoni u t-taħriġ, u tiġi promossa r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u tal-ħajja 
personali għal kulħadd kif ukoll il-
kondiviżjoni ugwali tar-responsabbiltajiet 
tal-indokrar bejn l-irġiel u n-nisa.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-programmi kollha għandhom 
jippromwovu opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, mingħajr diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-
oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi 
ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-
twemmin, l-opinjoni politika jew 
kwalunkwe opinjoni oħra, is-sħubija 
f'minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-
twelid, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentazzjoni 
sesswali, il-karatteristiċi tas-sess jew l-
identità tal-ġeneru permezz tal-
integrazzjoni tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni matul it-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tagħhom. L-Istati Membri u 
l-Kummissjoni għandhom permezz tal-
FSE+ jappoġġaw azzjonijiet immirati fi 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi speċifiċi 
msemmija fl-Artikolu 4. Tali azzjonijiet 
għandhom itejbu l-aċċessibbiltà għall-
persuni b'diżabbiltà, bil-ħsieb li tittejjeb l-
inklużjoni tagħhom fl-impjiegi, fl-
edukazzjoni u fit-taħriġ, u b'hekk 
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tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali, jitnaqqsu l-
inugwaljanzi f'termini ta' kisba edukattiva 
u l-istat tas-saħħa u tiġi ffaċilitata t-
tranżizzjoni minn kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fil-komunità, b'mod 
partikolari għal dawk li jiffaċċjaw 
diskriminazzjoni multipla.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jappoġġaw ukoll azzjonijiet 
immirati speċifiċi li jippromwovu l-
prinċipji msemmija fil-paragrafu 1 f'xi 
wieħed mill-għanijiet tal-FSE+, inkluż it-
tranżizzjoni minn kura 
residenzjali/istituzzjonali għal kura tal-
familja u bbażata fuq il-komunità.

imħassar

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u, meta xieraq, il-
Kummissjoni għandhom irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni, 
kumplimentarjetà u koerenza bejn l-FSE+ 
u fondi, programmi u strumenti oħra tal-
Unjoni bħal Erasmus, il-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil u l-Programm ta' 
Appoġġ għal Riformi, inkluż l-Għodda 
għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku, kemm fil-fażi tal-
ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni. 
L-Istati Membri u, meta xieraq, il-
Kummissjoni, għandhom itejbu l-
mekkaniżmi għall-koordinazzjoni biex 
tkun evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u 
tkun żgurata l-koperazzjoni mill-qrib bejn 
dawk responsabbli għall-implimentazzjoni, 

L-Istati Membri u, meta xieraq, il-
Kummissjoni għandhom irawmu sinerġiji u 
jiżguraw koordinazzjoni, 
komplementarjetà u koerenza bejn l-FSE+ 
u fondi, programmi u strumenti oħra tal-
Unjoni bħall-Qafas tal-UE għal Strateġiji 
Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom 
ta' wara l-2020, l-Erasmus, il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-
Fond għall-Ġustizzja, għad-Drittijiet u 
għall-Valuri, il-Fond għall-Migrazzjoni u 
l-Ażil u l-Programm ta' Appoġġ għal 
Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 
Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku, 
kemm fil-fażi tal-ippjanar kif ukoll waqt l-
implimentazzjoni. L-Istati Membri u, meta 
xieraq, il-Kummissjoni, għandhom itejbu l-



AD\1168328MT.docx 35/47 PE625.435v02-00

MT

biex jagħmu azzjonijiet ta' appoġġ koerenti 
u ssimplifikati.

mekkaniżmi għall-koordinazzjoni biex 
tkun evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u 
tkun żgurata l-koperazzjoni mill-qrib bejn 
dawk responsabbli għall-implimentazzjoni, 
biex iwettqu azzjonijiet ta' appoġġ koerenti 
u ssimplifikati.

Emenda 53

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.

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, filwaqt li jqisu d-drittijiet u l-
prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 54

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 fl-oqsma tal-
politika tal-qerda tal-faqar u tal-inklużjoni 
soċjali stabbiliti fil-punti (vii) u (xii) tal-
Artikolu 4(1), inkluż il-promozzjoni tal-
integrazzjoni soċjoekonomika ta' ċittadini 
minn pajjiżi terzi.
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Emenda 55

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).

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

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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.

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 15 % tar-riżorsi tagħhom 
b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ għas-
snin 2021 sa 2025 għal azzjonijiet 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.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jipprogrammaw ir-riżorsi b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ għall-2026 u l-2027 
f'nofs it-terminu skont l-Artikolu [14] tas-
[CPR futur], l-Istati Membri li għandhom 

Meta jipprogrammaw ir-riżorsi b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ għall-2026 u l-2027 
f'nofs it-terminu skont l-Artikolu [14] tas-
[CPR futur], l-Istati Membri li għandhom 
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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-2024, 
abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom 
jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għas-snin 2026 sa 2027 għal dawn l-
azzjonijiet.

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-2024, 
abbażi tad-data tal-Eurostat, għandhom 
jallokaw mill-inqas 15 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
għas-snin 2026 sa 2027 għal dawn l-
azzjonijiet.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jimplimentaw dawn l-azzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jagħtu prijorità 
liż-żgħażagħ inattivi u qiegħda fit-tul u 
jistabbilixxu miżuri mmirati ta' kuntatt.

Meta jimplimentaw dawn l-azzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jagħtu prijorità 
liż-żgħażagħ inattivi u qiegħda fit-tul, 
b'mod partikolari ż-żgħażagħ Rom, il-
persuni b'diżabbiltà u ċ-ċittadini minn 
pajjiżi terzi, u jistabbilixxu miżuri mmirati 
ta' kuntatt.

Emenda 59

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. Kull Stat Membru għandu jiżgura l-
parteċipazzjoni ġenwina u inklużiva tas-
sħab soċjali, tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, tal-korpi tal-ugwaljanza, tal-
istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-
bniedem u organizzazzjonijiet oħra 
rilevanti jew rappreżentattivi fil-
programmazzjoni, fit-twettiq, fil-
monitoraġġ u fl-evalwazzjoni tal-
programmi kollha appoġġati mill-FSE+, 
inkluż kif rilevanti l-politiki u l-
programmi relatati mal-impjiegi, l-
edukazzjoni, il-qerda tal-faqar u l-
inklużjoni soċjali, kif ukoll dawk kontra d-
diskriminazzjoni.
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Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 62

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 kkomplementat
b'riorjentazzjoni lejn servizzi kompetenti u 
miżuri ta' akkumpanjament oħra mmirati 
lejn l-inklużjoni soċjali tal-aktar persuni 
fil-bżonn.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt d
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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 tal-fruntiera jew għal gruppi 
partikolari (eż. il-persuni f'sitwazzjonijiet
vulnerabbli);

Emenda 64

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 
u għall-koperattivi soċjali fil-fażijiet tal-
bidu u tal-iżvilupp tagħhom, b'mod 
partikolari lil dawk li jħaddmu persuni 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, u dawk 
immexxija minn imprendituri li ġejjin 
minn sfond soċjali żvantaġġat, bħar-Rom, 
iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi, il-persuni 
b'diżabbiltà, eċċ.;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

h) tipprovdi gwida għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura soċjali (inkluż djar, indukrar 
tat-tfal, kura tal-anzjani, tranżizzjonijiet 
minn appoġġ istituzzjonali għal appoġġ 
ibbażat fil-komunità jew tal-familja, 
edukazzjoni u taħriġ, kura tas-saħħa u kura 
fit-tul) li hemm bżonn għall-
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implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali;

Emenda 66

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) ir-rikonoxximent tal-ħiliet u tal-
kwalifiki sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol u għall-mobbiltà tal-
forza tax-xogħol

Emenda 67

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) sistemi tal-informazzjoni li jqassmu 
evidenza relatata mal-oqsma msemmija fl-
Artikolu 4(1);

(iii) sistemi tal-informazzjoni li jiġbru, 
janalizzaw u jqassmu evidenza u data 
relatati mal-oqsma msemmija fl-
Artikolu 4(1);

Emenda 68

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) avvenimenti, konferenzi u seminars 
tas-soċjetà ċivili u tal-NGOs rilevanti.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Kwalunkwe entità ġuridika 
maħluqa skont il-liġi tal-Unjoni jew 
kwalunkwe organizzazzjoni 
internazzjonali;

(b) Kwalunkwe entità ġuridika 
maħluqa skont id-dritt tal-Unjoni jew 
kwalunkwe organizzazzjoni internazzjonali
li topera fl-Unjoni.

Emenda 70

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tinvesti fil-promozzjoni tas-saħħa u 
fil-prevenzjoni tal-mard

(i) tinvesti fil-promozzjoni tas-saħħa 
(inkluża s-saħħa mentali) u fil-
prevenzjoni tal-mard b'konċentrazzjoni 
speċjali fuq gruppi soċjali żvantaġġati

Emenda 71

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 74

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 tal-
organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà 
ċivili involuti fit-tħejjija, fl-
implimentazzjoni, fil-monitoraġġ u fl-
evalwazzjoni tal-programmi tal-FSE+, 
rappreżentant wieħed tal-korpi tal-
ugwaljanza jew istituzzjonijiet oħra 
indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u 
supplent wieħed għal kull membru għal 
perjodu massimu ta' seba' snin. Fl-assenza 
ta' xi membru, is-supplent għandu jkun 
intitolat awtomatikament li jieħu sehem fil-
proċedimenti.
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 76

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 77

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

— ir-Rom**,

Emenda 78

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- minoranzi (għajr ir-Rom),
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Emenda 79

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-għadd ta' fornituri tas-servizz 
tas-soċjetà ċivili appoġġati fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 1 – inċiż 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— L-għadd ta' riċevituri aħħarija tar-
Rom;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 1 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

— L-għadd ta' persuni bi sfond barrani 
u l-minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
emarġinati minbarra r-Rom),

Emenda 82

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 2 – inċiż 6 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— L-għadd ta' riċevituri aħħarija tar-
Rom,
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3 – paragrafu 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

— L-għadd ta' persuni bi sfond barrani 
u l-minoranzi (inkluż il-komunitajiet 
emarġinati minbarra r-Rom),
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