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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Is-solidarjetà, li hija pedament tal-Unjoni Ewropea, hija wkoll wieħed mill-valuri ewlenin 

għall-Ewropej. Ma nkunux qed neżaġeraw jekk ngħidu li l-istorja ta' suċċess tal-Unjoni 

Ewropea hija bbażata fuq is-solidarjetà. Hija għandha potenzjal kbir għall-ħolqien tal-

empatija, l-attenzjoni reċiproka u l-interazzjonijiet pożittivi kemm bejn il-popli kif ukoll bejn 

l-individwi. Din hija r-raġuni għalfejn għandna niddefendu u nsaħħu din l-idea f'moħħ l-

Ewropej. 

Ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li Korp Ewropew ta' Solidarjetà hu għodda tajba ħafna 

biex jintlaħaq dan l-għan, u għaldaqstant laqa' b'sodisfazzjon kbir it-tħabbir tal-idea fl-indirizz 

tal-Qagħda tal-Unjoni tal-14 ta' Settembru 2016, segwit mill-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni "Korp Ewropew ta' Solidarjetà" tas-7 ta' Diċembru 2016 u proposta leġiżlattiva 

fl-1 ta' Ġunju 2017. L-involviment akbar taż-żgħażagħ mill-pajjiżi kollha Ewropej f'attivitajiet 

ta' solidarjetà għandu potenzjal li jsaħħaħ is-solidarjetà u l-koeżjoni fl-Ewropa kif ukoll li 

jikkontribwixxi lejn l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u jissodisfa l-ħtiġijiet mhux issodisfati 

fil-pajjiżi u r-reġjuni parteċipanti. Barra minn hekk, dan l-involviment se jappoġġja l-iżvilupp 

personali u professjonali taż-żgħażagħ permezz tal-ksib ta' ħiliet siewja. 

Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja l-ħolqien ta' Korp Ewropew ta' Solidarjetà ffokat fuq 

żewġ tipi ta' azzjonijiet: proġetti ta' solidarjetà u kollokamenti ta' voluntiera fuq naħa, u taħriġ 

u kollokamenti ta' impjieg fuq in-naħa l-oħra. Filwaqt li tal-ewwel għandhom bla dubju jkunu 

bażi tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà futur, tal-aħħar jikkostitwixxu opportunità importanti 

għaż-żgħażagħ biex jidħlu fis-suq tax-xogħol u jiksbu opportunità għal impjiegi ta' kwalità. 

Għalhekk, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li jinbidlu l-proporzjonijiet indikattivi tat-

tqassim tal-baġit bejn iż-żewġ tipi ta' azzjonijiet u li jiżdied l-appoġġ finanzjarju għat-taħriġ u 

l-opportunitajiet ta' impjieg għal 30 %. 

L-ammont globali ta' EUR 341 500 000 allokat għall-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà sal-31 ta' Diċembru 2020 se jippermetti li jiġu mmobilizzati 100 000 żagħżugħ(a) 

f'attivitajiet ta' solidarjetà. Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni 

biex jiġi mmobbilizzat dan l-ammont minn diversi programmi eżistenti tal-UE, inklużi fost l-

oħrajn EUR 35 000 000 mill-Fond Soċjali Ewropew. Madankollu, hu jemmen li l-

kontribuzzjoni ewlenija għandha tiġi mill-approprjazzjonijiet tal-programm Erasmus+ 

immirati għall-finanzjament tal-attivitajiet tas-Servizz Volontarju Ewropew li kieku issa 

jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet appoġġjati taħt dan ir-Regolament. 

Ir-rapporteur għal opinjoni jittama li l-proposta se tibni fuq l-esperjenza u l-aħjar prattiki 

żviluppati fis-Servizz Volontarju Ewropew, u se tiżviluppa sinerġiji u komplementarjetà ma' 

fondi u programmi oħra tal-UE sabiex il-potenzjal jitwettaq sal-ogħla livell possibbli. 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jqis il-miżuri ta' semplifikazzjoni bħala fattur 

estremament importanti ta' effikaċja mtejba u effiċjenza akbar tal-proġetti, imwettqa bl-

appoġġ tal-baġit tal-UE. Din hija r-raġuni għalfejn ir-rapporteur għal opinjoni ppropona xi 

bidliet, li huma konformi ma' dan il-prinċipju u jiżguraw li l-benefiċjarji ma jitgħabbewx 

b'rekwiżiti u formalitajiet bla bżonn.  

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà se jkollu 

influwenza pożittiva kbira mhux biss fuq iż-żgħażagħ involuti, iżda wkoll fuq il-komunitajiet 

reġjonali u lokali, u għalhekk huwa impenja ruħu li jsaħħaħ id-dimensjoni lokali u reġjonali 

ta' dan ir-Regolament. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, 

bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq 

is-solidarjetà, fost iċ-ċittadini tagħha u fost 

l-Istati Membri tagħha. Dan il-valur 

komuni jiggwida l-azzjonijiet tagħha u 

jipprovdi l-unità neċessarja biex jiġu 

indirizzati l-isfidi attwali u tal-ġejjieni tas-

soċjetà, li ż-żgħażagħ Ewropej huma lesti li 

jgħinu jindirizzaw billi jesprimu s-

solidarjetà tagħhom fil-prattika. 

(1) L-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq 

is-solidarjetà, fost iċ-ċittadini tagħha u fost 

l-Istati Membri tagħha. Dan il-valur 

komuni jiggwida l-azzjonijiet tagħha, 

jipprovdi l-unità neċessarja biex jiġu 

indirizzati l-isfidi attwali u tal-ġejjieni tas-

soċjetà, li ż-żgħażagħ Ewropej huma lesti li 

jgħinu jindirizzaw billi jesprimu s-

solidarjetà tagħhom fil-prattika, u jistimola 

l-interess taż-żgħażagħ fil-proġett komuni 

Ewropew. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà" tas-

7 ta' Diċembru 201618, il-Kummissjoni 

saħqet dwar il-bżonn li jissaħħu l-

pedamenti għal ħidma ta' solidarjetà 

madwar l-Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu 

pprovduti b'iktar opportunitajiet u ta' 

kwalità aħjar għall-attivitajiet ta' solidarjetà 

li jkopru firxa wiesgħa ta' oqsma, u biex 

jingħata appoġġ lill-atturi nazzjonali u 

lokali, fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw 

sfidi u kriżijiet differenti. Il-

Komunikazzjoni nediet l-ewwel fażi tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà li fiha ġew 

immobilizzati tmien programmi differenti 

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà" tas-

7 ta' Diċembru 201618, il-Kummissjoni 

saħqet dwar il-bżonn li jissaħħu l-

pedamenti għal ħidma ta' solidarjetà 

madwar l-Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu 

pprovduti b'iktar opportunitajiet u ta' 

kwalità aħjar għall-attivitajiet ta' solidarjetà 

li jkopru firxa wiesgħa ta' oqsma, u biex 

jingħata appoġġ lill-atturi nazzjonali, 

reġjonali u lokali, fl-isforzi tagħhom biex 

jindirizzaw sfidi u kriżijiet differenti. Il-

Komunikazzjoni nediet l-ewwel fażi tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà li fiha ġew 

immobilizzati tmien programmi differenti 
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tal-Unjoni biex joffru opportunitajiet ta' 

volontarjat, traineeships jew impjiegi liż-

żgħażagħ tal-UE. Dawn l-attivitajiet, 

kemm jekk implimentati qabel jew inkella 

wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 

jenħtieġ li jkomplu japplikaw ir-regoli u l-

kundizzjonijiet stabbiliti mill-programmi 

rispettivi tal-Unjoni li ffinanzjawhom fl-

ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

tal-Unjoni biex joffru opportunitajiet ta' 

volontarjat, traineeships, il-mezzi għall-

iżvilupp personali jew impjiegi liż-

żgħażagħ tal-UE. Dawn l-attivitajiet, 

kemm jekk implimentati qabel jew inkella 

wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 

jenħtieġ li jkomplu japplikaw ir-regoli u l-

kundizzjonijiet stabbiliti mill-programmi 

rispettivi tal-Unjoni li ffinanzjawhom fl-

ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

_________________ _________________ 

18 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà, COM(2016) 942 final tas-

7.12.2016. 

18 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

lill-Kumitat tar-Reġjuni - Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà, COM(2016) 942 final tas-

7.12.2016. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Jenħtieġ li ż-żgħażagħ jiġu 

pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 

faċilment aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 

f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu 

jippermettulhom jesprimu l-impenn 

tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 

filwaqt li jiksbu esperjenza, ħiliet u 

kompetenzi siewja għall-iżvilupp 

personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 

professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-

impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet 

jappoġġjaw ukoll il-mobilità tal-voluntiera, 

tal-persuni f'taħriġ u tal-ħaddiema 

żgħażagħ. 

(4) Jenħtieġ li ż-żgħażagħ jiġu 

pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 

faċilment aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 

f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu 

jippermettulhom jesprimu l-impenn 

tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 

tal-Istati Membri filwaqt li jiksbu 

esperjenza, għarfien, ħiliet u kompetenzi 

siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv, 

soċjali, ċiviku u professjonali tagħhom, u 

b'hekk itejbu l-impjegabbiltà tagħhom. 

Dawk l-attivitajiet jappoġġjaw ukoll il-

mobilità tal-voluntiera, tal-persuni f'taħriġ 

u tal-ħaddiema żgħażagħ. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 

liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 

għolja, fis-sens li jenħtieġ li jwieġbu għall-

ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-

komunitajiet, joffru liż-żgħażagħ l-

opportunità li jiksbu għarfien u kompetenzi 

siewja, ikunu finanzjarjament aċċessibbli 

għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati 

f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin. 

(5) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 

liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 

għolja, iqisu l-ħiliet tagħhom u jkunu 

marbuta mill-qrib mal-iżvilup tas-soċjetà, 

fis-sens li jenħtieġ li jwieġbu għall-isfidi 

ewlenin tas-soċjetà, jikkontribwixxu għat-

tisħiħ tal-komunitajiet lokali u l-koeżjoni 

soċjali, joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li 

jiksbu għarfien, ħiliet u kompetenzi siewja, 

ikunu finanzjarjament aċċessibbli għaż-

żgħażagħ, u jiġu implimentati 

f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-

attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni. 

Jenħtieġ li jiġu żgurati l-konsistenza u l-

komplementarjetà ta' dak il-qafas ma' 

politiki u ma' programmi rilevanti oħra tal-

Unjoni. Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jibni fuq il-vantaġġi u fuq is-

sinerġiji tal-programmi eżistenti, b'mod 

partikolari s-Servizz Volontarju Ewropew. 

Jenħtieġ li jikkomplimenta wkoll l-isforzi 

magħmula mill-Istati Membri biex 

jappoġġjaw liż-żgħażagħ u biex jiffaċilitaw 

it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol 

skont il-Garanzija għaż-Żgħażagħ19 billi 

jipprovdulhom opportunitajiet addizzjonali 

biex jidħlu fis-suq tax-xogħol fil-forma ta' 

traineeships jew ta' impjiegi f'oqsma 

relatati mas-solidarjetà fi ħdan l-Istat 

Membru rispettiv tagħhom jew b'mod 

transfruntier. Il-komplimentarjetà ma' 

netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li 

huma pertinenti għall-attivitajiet skont il-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-

Netwerk Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi 

(6) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jipprovdi punt ta' dħul ewlieni, ħieles minn 

kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni 

abbażi tal-isfond, għall-attivitajiet ta' 

solidarjetà fi ħdan l-Unjoni. Jenħtieġ li jiġu 

żgurati l-konsistenza u l-komplementarjetà 

ta' dak il-qafas ma' politiki u ma' 

programmi rilevanti oħra tal-Unjoni. 

Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jibni fuq il-vantaġġi u fuq is-sinerġiji tal-

programmi eżistenti, b'mod partikolari s-

Servizz Volontarju Ewropew. Jenħtieġ li 

jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 

mill-Istati Membri, ir-reġjuni, l-ibliet u l-

komunitajiet lokali biex jappoġġjaw liż-

żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 

mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzija 

għaż-Żgħażagħ19 billi jipprovdulhom 

opportunitajiet addizzjonali biex jidħlu fis-

suq tax-xogħol fil-forma ta' traineeships 

jew ta' impjiegi f'oqsma relatati mas-

solidarjetà fi ħdan l-Istat Membru rispettiv 

tagħhom jew b'mod transfruntier. Il-

komplimentarjetà ma' netwerks eżistenti 

fil-livell tal-Unjoni li huma pertinenti 
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tal-Impjiegi, EURES u n-netwerk 

Eurodesk, jenħtieġ li tiġi żgurata wkoll. 

Barra minn hekk, għandha tiġi żgurata l-

komplementarjetà bejn l-iskemi relatati 

eżistenti, b'mod partikolari l-iskemi ta' 

solidarjetà u l-iskemi ta' mobilità 

nazzjonali għaż-żgħażagħ, u l-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, permezz ta' 

elaborazzjoni fuq il-prattiki tajba fejn 

xieraq. 

għall-attivitajiet skont il-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, bħan-Netwerk Ewropew tas-

Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, EURES u n-

netwerk Eurodesk u l-Programm 

Żgħażagħ Attivi, jenħtieġ li tiġi żgurata 

wkoll. Barra minn hekk, għandha tiġi 

żgurata l-komplementarjetà bejn l-iskemi 

relatati eżistenti, b'mod partikolari l-iskemi 

ta' solidarjetà u l-iskemi ta' mobilità 

nazzjonali għaż-żgħażagħ, inklużi skemi li 

joperaw fil-livell reġjonali jew lokali, u l-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, permezz ta' 

elaborazzjoni fuq il-prattiki tajba fejn 

xieraq. 

_________________ _________________ 

19 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-

22 ta' April 2013 dwar it-twaqqif ta' 

Garanzija għaż-Żgħażagħ (2013/C 120/01). 

19 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-

22 ta' April 2013 dwar it-twaqqif ta' 

Garanzija għaż-Żgħażagħ (2013/C 120/01). 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Biex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li 

jsiru dispożizzjonijiet biex programmi oħra 

tal-Unjoni bħall-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-programm 

"L-Ewropa għaċ-Ċittadini", il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-

Programm tas-Saħħa jikkontribwixxu 

għall-objettivi tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà billi jappoġġjaw attivitajiet li 

jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni 

tiegħu. Jenħtieġ li din il-kontribuzzjoni tiġi 

ffinanzjata skont l-atti bażiċi rispettivi tal-

programmi kkonċernati. Ladarba jkunu 

kisbu tikketta tal-kwalità valida tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li l-

benefiċjarji jingħataw aċċess għall-portal 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u jirċievu 

miżuri ta' kwalità u ta' appoġġ ipprovduti 

skont it-tip ta' attività offruta. 

(7) Biex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li 

jsiru dispożizzjonijiet biex programmi oħra 

tal-Unjoni bħall-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-programm 

"L-Ewropa għaċ-Ċittadini", il-Fond Soċjali 

Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali u l-Programm tas-Saħħa 

jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà billi jappoġġjaw 

attivitajiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' 

applikazzjoni tiegħu. Jenħtieġ li din il-

kontribuzzjoni tiġi ffinanzjata skont l-atti 

bażiċi rispettivi tal-programmi kkonċernati 

u b'komplementarjetà ma' politiki 

eżistenti tal-Unjoni, bħall-politika ta' 

koeżjoni, mingħajr ma jkun hemm impatt 

negattiv fuq il-programmi operattivi 

tagħha u suġġetta għall-mezzi disponibbli, 

relatati mal-użu tagħhom. Ladarba jkunu 
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kisbu tikketta tal-kwalità valida tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li l-

benefiċjarji jingħataw aċċess għall-portal 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u jirċievu 

miżuri ta' kwalità u ta' appoġġ ipprovduti 

skont it-tip ta' attività offruta. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jiftaħ opportunitajiet ġodda 

għaż-żgħażagħ biex dawn jidħlu 

f'kollokamenti ta' volontarjat, traineeships 

jew impjiegi f'oqsma relatati mas-

solidarjetà kif ukoll biex ifasslu u 

jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà abbażi 

tal-inizjattiva tagħhom stess. Jenħtieġ li 

dawk l-opportunitajiet jikkontribwixxu 

għat-tisħiħ tal-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 

tagħhom. Jenħtieġ ukoll li l-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà jappoġġja lill-attivitajiet ta' 

netwerking għall-parteċipanti u għall-

organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà kif ukoll il-miżuri li jiżguraw il-

kwalità tal-attivitajiet appoġġjati u li jsaħħu 

l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim tagħhom. 

(8) Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jiftaħ opportunitajiet ġodda 

għaż-żgħażagħ biex dawn jidħlu 

f'kollokamenti ta' volontarjat, traineeships 

jew impjiegi f'oqsma relatati mas-

solidarjetà kif ukoll biex ifasslu u 

jiżviluppaw programmi u proġetti ta' 

solidarjetà transnazzjonali u 

transfruntiera abbażi tal-inizjattiva 

tagħhom stess. Jenħtieġ li dawk l-

opportunitajiet jikkontribwixxu għat-tisħiħ 

tal-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 

ċiviku u professjonali tagħhom u 

jikkontribwixxu għal ċittadinanza 

Ewropea ġenwina u li jtejbu s-solidarjetà 

bejn iż-żgħażagħ, bil-ħsieb li jitjieb l-

aċċess sussegwenti tagħhom fis-suq tax-

xogħol. Jenħtieġ ukoll li l-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà jappoġġja lill-attivitajiet ta' 

netwerking għall-parteċipanti u għall-

organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà billi jippermettilhom li 

jiskambjaw l-aħjar prattiki kif ukoll il-

miżuri li jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet 

appoġġjati u li jsaħħu l-validazzjoni tal-

eżiti tat-tagħlim tagħhom. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) It-traineeships u l-impjiegi f'oqsma 

relatati mas-solidarjetà jistgħu joffru 

opportunitajiet addizzjonali għaż-żgħażagħ 

biex dawn jidħlu fis-suq tax-xogħol filwaqt 

li jagħtu l-kontribut tagħhom biex jiġu 

indirizzati l-isfidi ewlenin tas-soċjetà. Dan 

jista' jgħin biex jitrawmu l-impjegabbiltà u 

l-produttività taż-żgħażagħ filwaqt li tiġi 

ffaċilitata t-tranżizzjoni tagħhom mill-

edukazzjoni għall-impjiegi, li hija 

importanti biex jissaħħu l-possibbiltajiet 

tagħhom fis-suq tax-xogħol. Jenħtieġ li l-

kollokamenti ta' traineeships offruti taħt il-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiġu 

remunerati mill-organizzazzjoni 

parteċipanti u jsegwu l-prinċipji tal-kwalità 

spjegati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 

dwar l-istabbiliment ta' Qafas tal-Kwalità 

għat-Traineeships tal-10 ta' Marzu 201421. 

Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi 

offruti jservu ta' pass 'il quddiem li 

permezz tiegħu ż-żgħażagħ jidħlu fis-suq 

tax-xogħol u, għalhekk, jenħtieġ li dawn 

jiġu akkumpanjati minn appoġġ adegwat 

wara l-kollokament. Il-kollokamenti fi 

traineeships u f'impjiegi jenħtieġ li jiġu 

ffaċilitati mill-atturi rilevanti tas-suq tax-

xogħol, b'mod partikolari mis-servizzi 

pubbliċi u privati tal-impjiegi, mis-sħab 

soċjali u mill-Kamra tal-Kummerċ. Bħala 

organizzazzjonijiet parteċipanti, jenħtieġ li 

dawn ikunu jistgħu japplikaw għal 

finanzjament permezz tal-istruttura ta' 

implimentazzjoni kompetenti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-

intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti 

żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru 

kollokamenti fi traineeships u f'impjiegi 

fis-setturi tas-solidarjetà. 

(10) It-traineeships u l-impjiegi f'oqsma 

relatati mas-solidarjetà jistgħu joffru 

opportunitajiet addizzjonali billi jiżguraw 

il-bażi meħtieġa għaż-żgħażagħ biex dawn 

jidħlu fis-suq tax-xogħol filwaqt li jagħtu l-

kontribut tagħhom biex jiġu indirizzati l-

isfidi ewlenin tas-soċjetà. Dan jista' jgħin 

biex jitrawmu l-impjegabbiltà u l-

produttività taż-żgħażagħ, anke ibbażata 

fuq il-ħiliet personali ta' kull 

individwu,filwaqt li tiġi ffaċilitata t-

tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni 

għall-impjiegi, li hija importanti biex 

jissaħħu l-possibbiltajiet tagħhom fis-suq 

tax-xogħol. Jenħtieġ li l-kollokamenti ta' 

traineeships offruti taħt il-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà jiġu remunerati mill-

organizzazzjoni parteċipanti u jkunu 

bbażati fuq il-prinċipji tal-kwalità spjegati 

fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-

istabbiliment ta' Qafas tal-Kwalità għat-

Traineeships tal-10 ta' Marzu 201421. 

Jenħtieġ li t-traineeships u l-impjiegi 

offruti jservu ta' pass 'il quddiem li 

permezz tiegħu ż-żgħażagħ jidħlu fis-suq 

tax-xogħol u, għalhekk, jenħtieġ li dawn 

jiġu akkumpanjati minn appoġġ adegwat 

wara l-kollokament. Il-kollokamenti fi 

traineeships u f'impjiegi jenħtieġ li jiġu 

ffaċilitati mill-atturi rilevanti tas-suq tax-

xogħol, b'mod partikolari mis-servizzi 

pubbliċi u privati tal-impjiegi, mis-sħab 

soċjali u mill-Kamra tal-Kummerċ. Bħala 

organizzazzjonijiet parteċipanti, jenħtieġ li 

dawn ikunu jistgħu japplikaw għal 

finanzjament permezz tal-istruttura ta' 

implimentazzjoni kompetenti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-

intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti 

żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru 

kollokamenti fi traineeships u f'impjiegi 

fis-setturi tas-solidarjetà. 

_________________ _________________ 
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21 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 

ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalita 

għat-Traineeships, ĠU C 88, 27.3.2014, 

p. 1. 

21 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 

ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalita 

għat-Traineeships, ĠU C 88, 27.3.2014, 

p. 1. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ 

huwa assi importanti għas-soċjetà u għas-

suq tax-xogħol. Jenħtieġ li l-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jikkontribwixxi 

għat-trawwim ta' dan l-aspett billi joffri l-

opportunità liż-żgħażagħ li jfasslu u 

jimplimentaw il-proġetti tagħhom stess 

immirati biex jindirizzaw sfidi speċifiċi 

għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali. 

Jenħtieġ li dawk il-proġetti jkunu 

opportunità biex jiġu ppruvati ideat u biex 

iż-żgħażagħ jiġu appoġġjati biex ikunu 

huma stess dawk li jixprunaw l-attivitajiet 

ta' solidarjetà. Dawn jistgħu jservu wkoll 

bħala punt tat-tluq għall-involviment 

ulterjuri f'attivitajiet ta' solidarjetà u jistgħu 

jkunu l-ewwel pass biex il-parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jitħeġġu 

jinvolvu ruħhom f'impjieg indipendenti jew 

fit-twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta' NGOs 

jew ta' korpi oħra attivi fis-setturi tas-

solidarjetà u dawk mingħajr skop ta' qligħ 

kif ukoll dawk taż-żgħażagħ. 

(11) L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ 

huwa assi importanti għas-soċjetà u għas-

suq tax-xogħol. Jenħtieġ li l-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jikkontribwixxi 

għat-trawwim ta' dan l-aspett billi joffri l-

opportunità liż-żgħażagħ li jfasslu u 

jimplimentaw il-proġetti tagħhom stess 

immirati biex jindirizzaw sfidi speċifiċi 

għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali, 

b'mod partikolari komunitajiet f'żoni 

iżolati jew marġinalizzati. Jenħtieġ li dawk 

il-proġetti jkunu opportunità biex jiġu 

ppruvati ideat u biex iż-żgħażagħ jiġu 

appoġġjati biex ikunu huma stess dawk li 

jixprunaw l-attivitajiet ta' solidarjetà. Dawn 

jistgħu jservu wkoll bħala punt tat-tluq 

għall-involviment ulterjuri f'attivitajiet ta' 

solidarjetà u jistgħu jkunu l-ewwel pass 

biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jitħeġġu jinvolvu ruħhom 

f'impjieg indipendenti jew fit-twaqqif ta' 

assoċjazzjonijiet, ta' NGOs jew ta' korpi 

oħra attivi fis-setturi tas-solidarjetà u dawk 

mingħajr skop ta' qligħ kif ukoll dawk taż-

żgħażagħ. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 

partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-

(13) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 

partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
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kollokamenti u ta' opportunitajiet oħra 

offruti mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 

b'mod partikolari billi jiġu offruti taħriġ, 

appoġġ lingwistiku, assigurazzjoni, appoġġ 

amministrattiv u ta' wara l-kollokament lill-

parteċipanti kif ukoll il-validazzjoni tal-

għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi 

miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom 

fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

kollokamenti u ta' opportunitajiet oħra 

offruti mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 

b'mod partikolari billi jiġu offruti taħriġ, 

inkluża sensibbilizzazzjoni kulturali u 

appoġġ lingwistiku, assigurazzjoni, appoġġ 

amministrattiv, loġistiku u ta' qabel u wara 

l-kollokament lill-parteċipanti kif ukoll il-

validazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-

kompetenzi miksuba permezz tal-

esperjenza tagħhom fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Fejn l-attivitajiet imwettqa 

mill-parteċipanti għandhom isiru 

f'ambjenti perikolużi, bħal pereżempju 

ambjenti ta' wara diżastri, jenħtieġ li jiġu 

pprovduti korsijiet ta' sigurtà preventiva. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Biex jiġi żgurat l-impatt tal-

kollokamenti tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà fuq l-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 

tal-parteċipanti, jenħtieġ li l-għarfien, il-

ħiliet u l-kompetenzi li huma l-eżiti tat-

tagħlim tal-kollokament jiġu identifikati u 

ddokumentati kif xieraq, f'konformità maċ-

ċirkustanzi u mal-ispeċifiċitajiet 

nazzjonali, kif irrakkomandat fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' 

Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-

tagħlim mhux formali u informali22. 

(14) Biex jiġi żgurat l-impatt tal-

kollokamenti tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà fuq l-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 

tal-parteċipanti, jenħtieġ li tiġi żviluppata 

sistema li tirrikonoxxi l-ħiliet miksuba 

permezz tax-xogħol volontarju tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, u jenħtieġ li l-

għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li huma l-

eżiti tat-tagħlim tal-kollokament jiġu 

identifikati u ddokumentati kif xieraq, 

f'konformità maċ-ċirkustanzi u mal-

ispeċifiċitajiet nazzjonali, kif 

irrakkomandat fir-Rakkomandazzjoni tal-

Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-

validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u 

informali22. 

_______________ _________________ 

22 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 

ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-

tagħlim mhux formali u informali, ĠU C 

398, 22.12.2012, p. 1. 

22 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 

ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-

tagħlim mhux formali u informali, ĠU C 

398, 22.12.2012, p. 1. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jenħtieġ li tiddaħħal fis-seħħ 

tikketta tal-kwalità li tiżgura l-konformità 

tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-

prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Karta tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, fir-rigward tad-

drittijiet u tar-responsabbiltajiet tagħhom 

matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta' 

solidarjetà. Jenħtieġ li l-kisba ta' tikketta 

tal-kwalità tkun prekundizzjoni għall-

parteċipazzjoni iżda jenħtieġ li din ma 

twassalx b'mod awtomatiku għal 

finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

(15) Jenħtieġ li tiddaħħal fis-seħħ 

tikketta tal-kwalità li tiżgura l-konformità 

tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-

prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Karta tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, fir-rigward tad-

drittijiet u tar-responsabbiltajiet tagħhom 

matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta' 

solidarjetà. Jenħtieġ li l-kisba ta' tikketta 

tal-kwalità, imsejsa fuq kriterji komuni 

rikonoxxuti fil-livell tal-Unjoni, tkun 

prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni iżda 

jenħtieġ li din ma twassalx b'mod 

awtomatiku għal finanzjament mill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Jenħtieġ li ċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jassisti lill-

korpi ta' implimentazzjoni, lill-

organizzazzjonijiet parteċipanti u liż-

żgħażagħ li jieħdu sehem fil-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà biex tiżdied il-

kwalità tal-implimentazzjoni u tal-

attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà kif ukoll tissaħħaħ l-

identifikazzjoni u l-validazzjoni tal-

kompetenzi miksuba permezz ta' dawn l-

attivitajiet. 

(16) Jenħtieġ li ċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jassisti lill-

korpi ta' implimentazzjoni, lill-

organizzazzjonijiet parteċipanti u liż-

żgħażagħ li jieħdu sehem fil-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà biex tiżdied il-

kwalità tal-implimentazzjoni u tal-

attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà kif ukoll tissaħħaħ l-

identifikazzjoni, il-validazzjoni u ċ-

ċertifikazzjoni tal-kompetenzi miksuba 

permezz ta' dawn l-attivitajiet. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Jenħtieġ li Portal tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jiġi żviluppat 

b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess 

faċli għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u 

jiġi pprovdut punt uniku ta' kuntatt kemm 

għall-individwi kif ukoll għall-

organizzazzjonijiet interessati fir-rigward, 

fost l-oħrajn, tar-reġistrazzjoni, tal-

identifikazzjoni u tat-tlaqqigħ tal-profili u 

tal-opportunitajiet, tal-bini ta' netwerks u 

tal-iskambji virtwali, tat-taħriġ online, tal-

appoġġ lingwistiku u ta' wara l-

kollokament kif ukoll ta' funzjonalitajiet 

siewja oħra, li jistgħu jinħolqu fil-futur. 

(17) Jenħtieġ li Portal tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jiġi żviluppat 

b'mod kontinwu biex jikkontribwixxi għal 

aċċess faċli għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà u jiġi pprovdut punt uniku ta' 

kuntatt kemm għall-individwi kif ukoll 

għall-organizzazzjonijiet interessati fir-

rigward, fost l-oħrajn, tal-informazzjoni 

dwar kollokamenti ta' volontarjat, tar-

reġistrazzjoni, tal-identifikazzjoni u tat-

tlaqqigħ tal-profili u tal-opportunitajiet, tal-

bini ta' netwerks u tal-iskambji virtwali, 

tat-taħriġ online, tal-appoġġ lingwistiku u 

ta' qabel u wara l-kollokament kif ukoll ta' 

funzjonalitajiet siewja oħra, li jistgħu 

jinħolqu fil-futur, li jenħtieġ li jkunu 

marbuta mal-iżvilupp tas-soċjetà. Is-

servizzi pprovduti mill-Portal tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li 

jippromwovu u jissupplimentaw dawk 

offruti diġà mill-organizzazzjonijiet 

parteċipanti. Jenħtieġ li tiġi żgurata l-

interoperabbiltà mal-Portal Ewropew taż-

Żgħażagħ. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Biex tiġi żgurata l-kontinwità fl-

attivitajiet appoġġjati mill-programmi li 

jikkontribwixxu għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, l-appoġġ finanzjarju għall-

kollokamenti u għall-proġetti ta' solidarjetà 

jenħtieġ li jsegwu qsim indikattiv ta' 

80%20% bejn il-kollokamenti ta' 

volontarjat u l-proġetti ta' solidarjetà fuq 

naħa u l-kollokamenti fi traineeships u 

f'impjiegi fuq in-naħa l-oħra. 

(19) Biex tiġi żgurata l-kontinwità fl-

attivitajiet appoġġjati mill-programmi li 

jikkontribwixxu għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, l-appoġġ finanzjarju għall-

kollokamenti u għall-proġetti ta' solidarjetà 

jenħtieġ li jsegwu qsim indikattiv ta' 70% u 

30% bejn il-kollokamenti ta' volontarjat u 

l-proġetti ta' solidarjetà fuq naħa u l-

kollokamenti fi traineeships u f'impjiegi 

fuq in-naħa l-oħra. 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Biex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li 

jsiru dispożizzjonijiet biex il-pajjiżi 

parteċipanti jitħallew jagħmlu 

finanzjament nazzjonali addizzjonali 

disponibbli f'konformità mar-regoli tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

(20) Biex jiġi mmassimizzat l-impatt tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li l-

pajjiżi parteċipanti jkunu jistgħu jagħmlu 

finanzjament nazzjonali, reġjonali jew 

lokali addizzjonali disponibbli f'konformità 

mar-regoli tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 20a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Il-protezzjoni ċivili u l-għajnuna 

umanitarja ma jistgħux ikunu dipendenti 

fuq iż-żgħażagħ permezz tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. Il-Kummissjoni 

u l-Istati Membri jenħtieġ li jiggarantixxu 

investimenti kontinwi fil-protezzjoni ċivili 

strutturata u l-għajnuna umanitarja 

strutturati. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Minbarra għall-Istati Membri, 

jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 

oħra fuq il-bażi ta' ftehimiet bilaterali. 

Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni tkun ibbażata, 

fejn rilevanti, fuq approprjazzjonijiet 

addizzjonali li għandhom ikunu disponibbli 

f'konformità mal-proċeduri li jridu jiġu 

miftiehma mal-pajjiżi kkonċernati. 

(22) Minbarra għall-Istati Membri, 

jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 

oħra fuq il-bażi ta' ftehimiet bilaterali, 

b'mod partikolari l-pajjiżi tal-

Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 

Ħieles (EFTA), il-pajjiżi tas-Sħubija tal-

Lvant, il-pajjiżi koperti fil-Politika 

Ewropea tal-Viċinat, il-pajjiżi ta' adeżjoni, 
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il-pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali, 

b'mod partikolari fil-każ tal-programmi 

transfruntiera. Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni 

tkun ibbażata, fejn rilevanti, fuq 

approprjazzjonijiet addizzjonali li 

għandhom ikunu disponibbli f'konformità 

mal-proċeduri li jridu jiġu miftiehma mal-

pajjiżi kkonċernati. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jkun immirat għaż-żgħażagħ ta' 

bejn it-18 u t-30 sena. Il-parteċipazzjoni fl-

attivitajiet offruti mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà għandha tiġi rreġistrara minn 

qabel fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

(23) Jenħtieġ li l-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jkun immirat għaż-żgħażagħ ta' 

bejn it-18 u t-30 sena. Il-parteċipazzjoni fl-

attivitajiet offruti mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà għandha tiġi rreġistrara minn 

qabel fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Fejn ikun neċessarju, jenħtieġ 

li jkunu previsti għodod komplementarji 

għall-finijiet tar-reġistrazzjoni, sabiex 

jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 

kollha, speċjalment dawk li jinsabu fl-

iktar sitwazzjonijiet vulnerabbli u dawk li 

huma diġitalment illitterati. Għal dan l-

għan jistgħu jintużaw il-proċessi ta' 

applikazzjoni eżistenti pprovduti mill-

organizzazzjonijiet li jikkoordinaw u li 

jibagħtu. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Huwa meħtieġ li tkun promossa 

strateġija tal-politika usa' bl-għan li 

toħloq ambjent favorevoli għall-

volontarjat fl-Ewropa u li ma tinvolvix 

trikkib ma' programmi oħrajn, iżda 

pjuttost li ssaħħaħ l-iniżjattivi eżistenti li 
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qed jirnexxu, bħas-Servizz Volontarju 

Ewropew. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 23b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23b) Il-mobilità taż-żgħażagħ jenħtieġ li 

tkun żgurata wkoll permezz tal-programm 

Eurail Youth Pass. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Għandha tingħata attenzjoni 

speċjali sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet 

appoġġjati mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-

żgħażagħ kollha, b'mod partikolari dawk 

żvantaġġati. Għaldaqstant jeħtieġ li 

jittieħdu miżuri speċjali biex jiġu promossi 

l-inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni taż-

żgħażagħ żvantaġġati, kif ukoll jiġu 

meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-

distanza remota tar-reġjuni ultraperiferiċi 

tal-Unjoni u tal-Pajjiżi u tat-Territorji 

extra-Ewropej24. B'mod simili, jenħtieġ li l-

pajjiżi parteċipanti jiimpenjaw ruħhom li 

jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex 

ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi 

għall-funzjonament xieraq tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. Dan jinkludi s-

soluzzjoni, fejn possibbli, u mingħajr ħsara 

għall-acquis ta' Schengen u għad-dritt tal-

Unjoni dwar id-dħul u r-residenza ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' kwistjonijiet 

amministrattivi li joħolqu diffikultajiet fil-

kisba ta' viżi u ta' permessi ta' residenza. 

(24) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 

speċjali sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet 

appoġġjati mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-

żgħażagħ kollha, b'mod partikolari dawk 

żvantaġġati. Għaldaqstant jenħtieġ li 

jittieħdu miżuri speċjali biex jiġu promossi 

l-inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni taż-

żgħażagħ żvantaġġati, kif ukoll jiġu 

meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-

distanza remota tar-reġjuni ultraperiferiċi 

tal-Unjoni u tal-Pajjiżi u tat-Territorji 

extra-Ewropej24. Hu essenzjali li l-aġenziji 

nazzjonali jkopru l-ispejjeż tal-ivvjaġġar 

għaż-żgħażagħ bil-quddiem sabiex dawn 

ma jkollhomx għalfejn jitolbu rimborż 

wara. B'mod simili, jenħtieġ li l-pajjiżi 

parteċipanti jiimpenjaw ruħhom li jadottaw 

il-miżuri xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli 

legali u amministrattivi għall-funzjonament 

xieraq tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

Dan jinkludi s-soluzzjoni, fejn possibbli, u 

mingħajr ħsara għall-acquis ta' Schengen u 

għad-dritt tal-Unjoni dwar id-dħul u r-

residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' 

kwistjonijiet amministrattivi li joħolqu 
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diffikultajiet fil-kisba ta' viżi u ta' permessi 

ta' residenza. 

_________________ _________________ 

24 Individwi minn pajjiż jew territorju 

extra-Ewropew (OCT) u korpi u 

istituzzjonijiet pubbliċi u / jew privati 

kompetenti minn OCT jistgħu jieħdu 

sehem fil-programmi f'konformità mad-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 

ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni 

tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar 

mal-Komunità Ewropea, ĠU L 314, 

30.11.2001, p.1. 

24 Individwi minn pajjiż jew territorju 

extra-Ewropew (OCT) u korpi u 

istituzzjonijiet pubbliċi u / jew privati 

kompetenti minn OCT jistgħu jieħdu 

sehem fil-programmi f'konformità mad-

Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 

ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni 

tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar 

mal-Komunità Ewropea, ĠU L 314, 

30.11.2001, p.1. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Kwalunkwe entità li lesta tieħu 

sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 

kemm jekk iffinanzjata mill-baġit tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, minn programm 

ieħor tal-Unjoni kif ukoll minn sors ta' 

finanzjament ieħor, jenħtieġ li tirċievi 

tikketta tal-kwalità dment li jiġu ssodisfati 

l-kundizzjonijiet xierqa. Jenħtieġ li l-

proċess li jwassal għall-attribuzzjoni ta' 

tikketta tal-kwalità jsir fuq bażi kontinwa 

mill-istrutturi ta' implimentazzjoni tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li t-

tikketta tal-kwalità attribwita terġa' tiġi 

vvalutata b'mod perjodiku u tista' tiġi 

revokata jekk, fil-kuntest tal-verifiki li 

jridu jsiru, il-kundizzjonijiet li wasslu 

għall-attribuzzjoni tagħha jinstab li ma 

jibqgħux issodisfati. 

(25) Kwalunkwe entità li lesta tieħu 

sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 

kemm jekk iffinanzjata mill-baġit tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, minn programm 

ieħor tal-Unjoni kif ukoll minn sors ta' 

finanzjament ieħor, jenħtieġ li tirċievi 

tikketta tal-kwalità dment li jiġu ssodisfati 

l-kundizzjonijiet xierqa. Jenħtieġ li l-

proċess li jwassal għall-attribuzzjoni ta' 

tikketta tal-kwalità jsir fuq bażi kontinwa, 

pubblika u trasparenti mill-istrutturi ta' 

implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Jenħtieġ li t-tikketta tal-kwalità 

attribwita terġa' tiġi vvalutata b'mod 

perjodiku u tista' tiġi revokata jekk, fil-

kuntest tal-verifiki li jridu jsiru, il-

kundizzjonijiet li wasslu għall-attribuzzjoni 

tagħha jinstab li ma jibqgħux issodisfati. 
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Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Entità li tixtieq tapplika għal 

finanzjament biex toffri kollokamenti skont 

il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li 

l-ewwel tkun irċeviet tikketta tal-kwalità 

bħala prekundizzjoni. Dan ir-rekwiżit 

jenħtieġ li ma jkunx japplika għal persuni 

fiżiċi li jfittxu appoġġ finanzjarju f'isem 

grupp informali ta' parteċipanti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà għall-proġetti ta' 

solidarjetà tagħhom. 

(26) Entità li tixtieq tapplika għal 

finanzjament biex toffri kollokamenti skont 

il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li 

l-ewwel tkun irċeviet tikketta tal-kwalità 

bħala prekundizzjoni. Dan ir-rekwiżit 

jenħtieġ li ma jkunx japplika għal persuni 

fiżiċi li jfittxu appoġġ finanzjarju f'isem 

grupp informali ta' parteċipanti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà għall-programmi 

u l-proġetti ta' solidarjetà tagħhom. 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Premessa 26a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (27a) Il-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-

komunitajiet lokali jenħtieġ li jkunu 

kriterju importanti għall-evalwazzjoni tal-

kwalità tal-proġetti. Għaldaqstant, 

jenħtieġ li jiġu stabbiliti indikaturi xierqa 

u jiġu vvalutati mill-ġdid kull sena. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Premessa 28 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(28) Jenħtieġ li jiġu żgurati 

sensibilizzazzjoni, pubbliċità u 

disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u 

tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġjati mill-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-livell 

Ewropew, nazzjonali u lokali. Jenħtieġ li l-

(28) Jenħtieġ li jiġu żgurati 

sensibilizzazzjoni, pubbliċità u 

disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u 

tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġjati mill-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-livell 

Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. 
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attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, ta' 

pubbliċità u ta' disseminazzjoni jibbażaw 

fuq il-korpi ta' implimentazzjoni kollha tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, inkluż, meta 

jkun rilevanti, bl-appoġġ tal-partijiet 

ikkonċernati ewlenin l-oħra. 

Jenħtieġ li l-attivitajiet ta' 

sensibilizzazzjoni, ta' pubbliċità u ta' 

disseminazzjoni jibbażaw fuq il-korpi ta' 

implimentazzjoni kollha tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà, inkluż, meta jkun rilevanti, 

bl-appoġġ tal-partijiet ikkonċernati ewlenin 

l-oħra, mingħajr ma jżidu l-burokrazija. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Biex jiġu żgurati implimentazzjoni 

finanzjarjament soda u monitoraġġ mill-

qrib tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-

livell nazzjonali, importanti li jintużaw l-

Awtoritajiet Nazzjonali maħtura għall-

ġestjoni tal-azzjonijiet imsemmija fil-

Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 

1288/2013. 

(31) Biex jiġu żgurati implimentazzjoni 

finanzjarjament soda u monitoraġġ mill-

qrib tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-

livell nazzjonali, importanti li jintużaw, u 

meta jkun meħtieġ jissaħħu, l-Awtoritajiet 

Nazzjonali eżistenti maħtura għall-ġestjoni 

tal-azzjonijiet imsemmija fil-Kapitolu III 

tar-Regolament (UE) Nru 1288/2013. 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Premessa 35 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(35) F'konformità mar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 

tal-Unjoni26, jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tadotta programmi ta' ħidma u tinforma lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

dan. Jenħtieġ li l-programm ta' ħidma 

jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-

implimentazzjoni f'konformità mal-

objettivi ġenerali u speċifiċi tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, mal-kriterji tal-

għażla u tal-għoti għall-għotjiet, kif ukoll 

mal-elementi l-oħra kollha meħtieġa. 

Jenħtieġ li l-programmi ta' ħidma u 

kwalunkwe emenda tagħhom jiġu adottati 

(35) F'konformità mar-Regolament (UE, 

Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli 

finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 

tal-Unjoni26, jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tadotta programmi ta' ħidma u tinforma lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

dan. Jenħtieġ li l-programm ta' ħidma 

jistabbilixxi l-miżuri ta' implimentazzjoni 

meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħhom 

f'konformità mal-objettivi ġenerali u 

speċifiċi tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 

mal-kriterji tal-għażla u tal-għoti għall-

għotjiet, kif ukoll mal-elementi l-oħra 

kollha meħtieġa. Jenħtieġ li l-programmi 

ta' ħidma u kwalunkwe emenda tagħhom 
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b'atti ta' implimentazzjoni f'konformità 

mal-proċedura ta' eżami. 

jiġu adottati b'atti ta' implimentazzjoni 

f'konformità mal-proċedura ta' eżami. 

_________________ _________________ 

26 Ir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002, ĠU L 298, 26.10.2012, 

p. 1. 

26 Ir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002, ĠU L 298, 26.10.2012, 

p. 1. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Ladarba l-għan ta' dan ir-

Regolament, jiġifieri li jistabbilixxi l-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, ma jistax jinkiseb 

b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri imma 

jista' għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti 

tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stipulat 

fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 

jintlaħqu dawk l-objettivi. 

(36) Ladarba l-għan ta' dan ir-

Regolament, jiġifieri li jistabbilixxi l-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, ma jistax jinkiseb 

unikament mill-Istati Membri imma jista' 

għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti 

tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stipulat 

fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 

jintlaħqu dawk l-objettivi. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Premessa 40a (ġdida) 



 

AD\1138578MT.docx 21/45 PE608.135v02-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (40a) Fid-dawl tal-baġit relattivament 

żgħir tal-programm, il-persunal tal-

Kummissjoni assenjat lill-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà jenħtieġ li jitqassam mill-

ġdid biex ma jinħoloqx impatt finanzjarju 

addizzjonali. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "attività ta' solidarjetà" tfisser 

attività mmirata lejn l-indirizzar tal-

ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà għall-

benefiċċju tal-komunità filwaqt li 

jitrawwem ukoll l-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali u professjonali tal-

individwu, li jista' jieħu l-forma ta' 

kollokamenti, ta' proġetti jew ta' attivitajiet 

ta' netwerking, żviluppati b'rabta ma' 

oqsma differenti, bħall-edukazzjoni u t-

taħriġ, l-impjiegi, l-ugwaljanza bejn is-

sessi, l-intraprenditorija, b'mod partikolari 

l-intraprenditorija soċjali, iċ-ċittadinanza u 

l-parteċipazzjoni demokratika, il-ħarsien 

tal-ambjent u tan-natura, l-azzjoni 

klimatika, il-prevenzjoni ta' diżastri, it-

tħejjija u l-irkupru, l-agrikoltura u l-

iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-

ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 

il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 

fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-

servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-

integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-

kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali; 

(1) "attività ta' solidarjetà" tfisser 

attività mmirata lejn l-indirizzar tal-isfidi 

ewlenin tas-soċjetà għall-benefiċċju ta' 

komunità jew tal-Unjoni kollha kemm hi 
filwaqt li trawwem ukoll l-iżvilupp 

personali, edukattiv, soċjali u professjonali 

tal-individwu, li tista' tieħu l-forma ta' 

kollokamenti, ta' proġetti jew ta' attivitajiet 

ta' netwerking, żviluppati b'rabta ma' 

oqsma differenti, bħall-edukazzjoni u t-

taħriġ, fosthom f'teknoloġiji ġodda, l-

impjiegi, l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-

intraprenditorija, b'mod partikolari l-

intraprenditorija soċjali u sostenibbli, iċ-

ċittadinanza u l-parteċipazzjoni 

demokratika, ix-xogħol maż-żgħażagħ, il-

ħarsien tal-ambjent u tan-natura, l-azzjoni 

klimatika, il-prevenzjoni ta' diżastri, l-istat 

ta' tħejjija u l-irkupru minnhom, l-

agrikoltura, inkluża l-agrikoltura soċjali, u 

l-iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-

ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 

il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 

fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-

servizzi soċjali, l-inklużjoni soċjali, b'mod 

partikolari tal-komunitajiet 

marġinalizzati, attivitajiet għall-anzjani, 

il-persuni b'diżabilità u persuni oħra li 

jeħtieġu l-għajnuna tal-oħrajn, is-

solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, l-

akkoljenza u l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' 
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pajjiżi terzi, il-kooperazzjoni u l-koeżjoni 

territorjali; din l-attività għandha tkun 

ikkaratterizzata minn: perjodu fiss, u 

objettivi, kontenut, kompiti, struttura u 

qafas ċari; għandu jiġi pprovdut appoġġ 

finanzjarju xieraq; 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) "parteċipant" tfisser żagħżugħ li 

rreġistra fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà u li jieħu sehem f'attività ta' 

solidarjetà li taqa' taħt il-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà offruta minn organizzazzjoni 

parteċipanti; 

(2) "parteċipant" tfisser persuna 

żagħżugħa ta' bejn it-18 u t-30 sena li 

rreġistrat fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà u li tieħu sehem f'attività jew 

proġett ta' solidarjetà li taqa' taħt il-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà offruta minn 

organizzazzjoni parteċipanti, iċċertifikata 

permezz tat-tikketta tal-kwalità; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) "żagħżugħ żvantaġġat" tfisser 

individwi li jeħtieġu appoġġ addizzjonali 

minħabba diżabilità, diffikultajiet 

edukattivi, ostakli ekonomiċi, differenzi 

kulturali, problemi tas-saħħa, ostakli 

soċjali, ostakli ġeografiċi; 

(3) "żgħażagħ żvantaġġati" tfisser 

individwi li jeħtieġu appoġġ addizzjonali 

minħabba diżabilità, diffikultajiet 

edukattivi, ostakli ekonomiċi jew soċjali, 

differenzi kulturali, problemi tas-saħħa, 

ostakli soċjali, ostakli ġeografiċi jew li 

jħabbtu wiċċhom ma' kwalunkwe xorta 

ta' diskriminazzjoni; 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) "organizzazzjoni parteċipanti" 

tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 

privata li ġiet attribwita t-tikketta tal-

kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li 

toffri kollokament lil parteċipant fil-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jew li timplimenta 

attivitajiet oħra fil-qafas tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà; 

(4) "organizzazzjoni parteċipanti" 

tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 

privata bla skop ta' qligħ li ġiet attribwita 

t-tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, imsejsa fuq kriterji komuni 

rikonoxxuti fil-livell tal-Unjoni, li toffri 

kollokament lil parteċipant fil-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà jew li timplimenta 

attivitajiet oħra fil-qafas tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà; 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) "volontarjat" tfisser servizz 

volontarju full-time32 mhux imħallas għal 

perjodu massimu ta' tnax-il xahar, li 

jipprovdi liż-żgħażagħ bl-opportunità li 

jikkontribwixxu fil-ħidma ta' kuljum tal-

organizzazzjonijiet attivi f'oqsma relatati 

mas-solidarjetà, għall-benefiċċju aħħari tal-

komunitajiet li fi ħdahom jitwettqu l-

attivitajiet, inkluża dimensjoni solida ta' 

tagħlim u ta' taħriġ biex il-voluntiera 

żgħażagħ jkunu jistgħu jiksbu ħiliet u 

kompetenzi, li se jkunu siewja għall-

iżvilupp personali, edukattiv, soċjali u 

professjonali tagħhom, u li se 

jikkontribwixxu wkoll biex itejbu l-

impjegabbiltà tagħhom; 

(6) "volontarjat" tfisser servizz 

volontarju mhux imħallas għal perjodu 

massimu ta' tnax-il xahar, li jipprovdi liż-

żgħażagħ bl-opportunità li jikkontribwixxu 

fil-ħidma ta' kuljum tal-organizzazzjonijiet 

attivi f'oqsma relatati mas-solidarjetà, 

għall-benefiċċju aħħari tal-komunitajiet li 

fi ħdahom jitwettqu l-attivitajiet, inkluża 

dimensjoni solida ta' tagħlim u ta' taħriġ 

biex il-voluntiera żgħażagħ jkunu jistgħu 

jiksbu ħiliet u kompetenzi, li se jkunu 

siewja għall-iżvilupp personali, edukattiv u 

soċjali; din l-attività għandha tkun 

ikkaratterizzata minn perjodu fiss u 

objettivi, kontenut, kompiti, struttura u 

qafas ċari; appoġġ finanzjarju xierqa; il-

volontarjat m'għandux jintuża bħal 

sostitut jew biex jissostitwixxi impjieg bi 

ħlas; 

_________________  

32 Bħala prinċipju ġenerali, attività 

mwettqa kontinwament, 5 ijiem fil-ġimgħa 

għal 7 ijiem kull jum. 
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Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) "kollokamenti f'timijiet ta' 

volontarjat" tfisser kollokamenti li 

jippermettu lit-timijiet tal-parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà minn pajjiżi 

parteċipanti differenti jagħmlu volontarjat 

flimkien għal objettiv komuni, billi jwettqu 

kompiti manwali jew intellettwali, fuq 

proġett ta' servizz utli għall-komunità għal 

perjodu ta' bejn ġimagħtejn u xahrejn; 

(7) "kollokamenti f'timijiet ta' 

volontarjat" tfisser kollokamenti 

organizzati minn organizzazzjoni 

parteċipanti li jippermettu lit-timijiet tal-

parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà minn pajjiżi parteċipanti 

differenti jagħmlu volontarjat flimkien għal 

objettiv komuni, billi jwettqu kompiti 

manwali jew intellettwali, fuq proġett ta' 

servizz utli għall-komunità għal perjodu ta' 

bejn ġimagħtejn u xahrejn; 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) "traineeship" tfisser perjodu ta' 

prattika ta' xogħol minn xahrejn sa tnax-il 

xahar, remunerat mill-organizzazzjoni li 

tospita lill-parteċipant tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà, fuq il-bażi ta' ftehim dwar 

it-traineeship bil-miktub, li jinkludi 

komponent ta' tagħlim u ta' taħriġ, u 

mwettaq biex tinkiseb esperjenza prattika 

u professjonali bl-għan li titjieb l-

impjegabbiltà u tiġi ffaċilitata t-

tranżizzjoni għal impjieg regolari; 

(8) "traineeship" tfisser perjodu ta' 

prattika ta' xogħol għal perjodu fiss ta' 

minn xahrejn sa tnax-il xahar, remunerat 

mill-organizzazzjoni li tospita lill-

parteċipant tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, fuq il-bażi ta' ftehim dwar it-

traineeship bil-miktub, li jinkludi 

komponent ta' tagħlim u ta' taħriġ, li jkollu 

objettivi, kontenut, kompiti, struttura u 

qafas ċari u li jitwettaq biex jinkisbu 

għarfien u esperjenza prattiċi u 

professjonali bl-għan li titjieb l-

impjegabbiltà u tiġi ffaċilitata t-

tranżizzjoni għal impjieg regolari; it-

traineeships m'għandhomx jintużaw bħal 

sostitut jew biex jieħdu post impjieg bi 

ħlas; 
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Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) "proġett ta' solidarjetà" tfisser 

inizjattiva lokali għal perjodu ta' bejn 

xahrejn u tnax-il xahar, li tkun ippreparata 

u mwettqa minn gruppi li jkun fihom minn 

tal-inqas ħames parteċipanti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, bl-għan li jiġu 

indirizzati l-isfidi ewlenin fi ħdan il-

komunità lokali tagħhom filwaqt li 

torbothom ma' perspettiva Ewropea usa'; 

(10) "proġett ta' solidarjetà" tfisser 

inizjattiva lokali, reġjonali jew 

transfruntiera għal perjodu ta' bejn 

xahrejn u tnax-il xahar, li tkun ippreparata 

u mwettqa minn gruppi ta' parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà jew minn 

organizzazzjoni parteċipanti, bl-għan li 

jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin fi ħdan il-

komunità lokali tagħhom filwaqt li 

torbothom ma' perspettiva Ewropea usa'; 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 11 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) "tikketta tal-kwalità" tfisser 

ċertifikazzjoni attribwita lil entità pubblika 

jew privata jew lil organizzazzjoni 

internazzjonali li tkun lesta li tipprovdi 

kollokamenti li jaqgħu taħt il-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà f'konformità ma' 

proċedura mmirata biex tiżgura l-

konformità mal-prinċipji u mar-rekwiżiti 

tal-Karta tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; 

(11) "tikketta tal-kwalità" tfisser iċ-

ċertifikazzjoni attribwita lil entità pubblika 

jew privata bla skop ta' qligħ jew lil 

organizzazzjoni internazzjonali msemmija 

fil-punt 4 tal-Artikolu 2 li tkun lesta li 

tipprovdi kollokamenti li jaqgħu taħt il-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, imsejsa fuq 

kriterji komuni rikonoxxuti fil-livell tal-

Unjoni u ssegwi proċedura mmirata biex 

tiżgura l-konformità mal-prinċipji u mar-

rekwiżiti tal-Karta tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà; 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) "Portal tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà" tfisser għodda bbażata fuq il-

(14) "Portal tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà" tfisser għodda bbażata fuq il-
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web li tipprovdi servizzi online rilevanti 

lill-parteċipanti u lill-organizzazzjonijiet 

parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, inkluż billi tipprovdi 

informazzjoni dwar il-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, tirreġistra l-parteċipanti, tfittex 

parteċipanti għal kollokamenti, tirreklama 

u tfittex kollokamenti, tfittex sħab 

potenzjali għall-proġetti, timmaniġġja l-

kuntatti u l-offerti għal kollokamenti u 

għal proġetti, l-attivitajiet ta' taħriġ, ta' 

komunikazzjoni u ta' netwerking, tinforma 

u tinnotifika dwar l-opportunitajiet, kif 

ukoll żviluppi rilevanti oħra relatati mal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

web li topera bħala punt uniku ta' kuntatt 

billi tipprovdi informazzjoni u servizzi 

online rilevanti lill-parteċipanti u lill-

organizzazzjonijiet parteċipanti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, tissupplimenta s-

servizzi pprovduti diġà mill-

organizzazzjonijiet parteċipanti, fost l-

oħrajn, tipprovdi informazzjoni dwar il-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, tirreġistra l-

parteċipanti, toffri konnessjoni bejn l-

organizzazzjonijiet parteċipanti u l-

parteċipanti, tfittex parteċipanti għal 

kollokamenti, tirreklama u tfittex 

kollokamenti, tfittex sħab potenzjali għall-

proġetti, timmaniġġja l-kuntatti u l-offerti 

għal kollokamenti, impjiegi u proġetti, l-

attivitajiet ta' taħriġ, ta' komunikazzjoni u 

ta' netwerking, tinforma u tinnotifika dwar 

l-opportunitajiet, tipprovdi mekkaniżmu 

ta' feedback rigward il-kwalità tal-

kollokamenti, kif ukoll dwar żviluppi 

rilevanti oħra relatati mal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà filwaqt li tiżgura 

interoperabilità mal-Portal Ewropew taż-

Żgħażagħ. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettiv tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

huwa li jsaħħaħ l-involviment taż-

żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet 

f'attivitajiet ta' solidarjetà aċċessibbli u ta' 

kwalità għolja bħala mezz biex dawn 

jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni u 

tas-solidarjetà fl-Ewropa, jappoġġjaw il-

komunitajiet u jwieġbu għall-isfidi tas-

soċjetà. 

L-objettiv tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

huwa li jippromwovi s-solidarjetà bħala l-

valur fundamentali tal-proġett Ewropew 

billi jsaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u 

tal-organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' 

solidarjetà aċċessibbli u ta' kwalità għolja 

bħala mezz biex dawn jikkontribwixxu 

għat-tisħiħ tal-koeżjoni u tas-solidarjetà fl-

Ewropa, jappoġġjaw il-komunitajiet lokali 

u reġjonali u l-Unjoni kollha kemm hi, u 

li jippermettu t-tnedija b'ħeffa u effettiva 

ta' proġetti li jwieġbu għall-isfidi tas-

soċjetà, skont l-Aġenda 2030 għall-

Iżvilupp Sostenibbli, fl-Unjoni kif ukoll 
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f'pajjiżi terzi. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li jipprovdi liż-żgħażagħ, bl-appoġġ 

tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, 

opportunitajiet faċilment aċċessibbli għall-

involviment f'attivitajiet ta' solidarjetà 

filwaqt li jtejjeb il-ħiliet u l-kompetenzi 

tagħhom għall-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali, 

kif ukoll l-impjegabbiltà tagħhom u 

jiffaċilita t-tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol, 

inkluż billi jappoġġja l-mobilità tal-

voluntiera, tal-persuni f'taħriġ u tal-

ħaddiema żgħażagħ; 

(a) li jipprovdi liż-żgħażagħ, bl-appoġġ 

tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, 

opportunitajiet faċilment aċċessibbli għall-

involviment f'attivitajiet ta' solidarjetà 

filwaqt li jtejjeb l-għarfien, il-ħiliet u l-

kompetenzi tagħhom għall-iżvilupp 

personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 

professjonali, kif ukoll l-impjegabbiltà 

tagħhom u jiffaċilita t-tranżizzjoni fis-suq 

tax-xogħol, inkluż billi jappoġġja l-

mobilità tal-voluntiera, tal-persuni f'taħriġ 

u tal-ħaddiema żgħażagħ; 

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) li jiżgura li l-attivitajiet ta' 

solidarjetà li jiġu offruti lill-parteċipanti 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-

ħtiġijiet konkreti mhux issodisfati tas-

soċjetà u għat-tisħiħ tal-komunitajiet, 

ikunu ta' kwalità għolja u jkunu vvalidati 

kif xieraq. 

(b) li jiżgura li l-attivitajiet ta' 

solidarjetà li jiġu offruti lill-parteċipanti 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-isfidi 

ewlenin konkreti tas-soċjetà, bħall-

integrazzjoni soċjali, il-ħarsien tal-

ambjent, il-ġlieda kontra l-effetti tat-tibdil 

fil-klima u d-diżastri naturali u l-

mitigazzjoni tagħhom u t-tisħiħ tal-

komunitajiet lokali u reġjonali, ikunu ta' 

kwalità għolja u jkunu vvalidati kif xieraq. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà għandhom ikunu konsistenti u 

komplimentari mal-politiki u mal-

programmi rilevanti relatati mal-oqsma 

msemmija fl-Artikolu 2(1) kif ukoll man-

netwerks eżistenti fil-livell tal-Unjoni li 

huma pertinenti għall-attivitajiet tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 

1. L-azzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà għandhom ikunu konsistenti u 

komplimentari mal-politiki u mal-

programmi rilevanti tal-Unjoni relatati 

mal-oqsma msemmija fl-Artikolu 2(1) kif 

ukoll man-netwerks eżistenti fil-livell tal-

Unjoni li huma pertinenti għall-attivitajiet 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni u l-pajjiżi 

parteċipanti għandhom jikkooperaw biex 

jiksbu l-effiċjenza u l-effettività, billi 

jiżguraw il-koerenza bejn il-programmi u l-

iskemi nazzjonali relatati mas-solidarjetà, 

mal-edukazzjoni, mat-taħriġ vokazzjonali u 

maż-żgħażagħ minn naħa u l-azzjonijiet li 

jaqgħu taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

min-naħa l-oħra. Dawk l-azzjonijiet 

għandhom jinbnew fuq prattiki tajba u fuq 

programmi eżistenti rilevanti. 

2. Il-Kummissjoni u l-pajjiżi 

parteċipanti għandhom jikkooperaw biex 

jiksbu l-effiċjenza u l-effettività, billi 

jiżguraw il-koerenza bejn il-programmi u l-

iskemi nazzjonali, reġjonali u lokali 

relatati mas-solidarjetà, mal-edukazzjoni, 

mat-taħriġ vokazzjonali, mat-tagħlim 

mhux formali u informali u maż-żgħażagħ 

minn naħa l-waħda u mal-azzjonijiet li 

jaqgħu taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

min-naħa l-oħra. Dawk l-azzjonijiet 

għandhom jinbnew fuq prattiki tajba u fuq 

programmi eżistenti rilevanti. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kollokamenti ta' solidarjetà, il-

proġetti u l-attivitajiet ta' netwerking 

(a) il-proġetti ta' solidarjetà u l-

attivitajiet ta' netwerking; 
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Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) il-kollokamenti ta' solidarjetà fil-

forma ta' volontarjat, traineeships jew 

impjiegi, inklużi l-kollokamenti 

transfruntiera individwali u fil-pajjiż kif 

ukoll il-kollokamenti f'timijiet ta' 

volontarjat; 

(a) il-kollokamenti ta' solidarjetà fil-

forma ta' volontarjat, traineeships jew 

impjiegi, inklużi l-kollokamenti 

individwali kif ukoll il-kollokamenti 

f'timijiet ta' volontarjat; 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) l-attivitajiet ta' netwerking għal 

individwi u għal organizzazzjonijiet li 

jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

(c) l-attivitajiet ta' netwerking għal 

individwi u għal organizzazzjonijiet li 

jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà li jridu jkunu konsistenti u 

komplementarji mal-esperjenza stabbilita 

fil-post, b'mod partikolari l-prattiki tajba 

fil-volontarjat u l-protezzjoni ċivili. 

 

Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) miżuri mmirati biex jiżguraw il-

kwalità tal-kollokamenti ta' solidarjetà, 

inklużi t-taħriġ, l-appoġġ lingwistiku, l-

appoġġ amministrattiv għall-parteċipanti u 

għall-organizzazzjonijiet parteċipanti, l-

assigurazzjoni, l-appoġġ ta' wara l-

kollokament kif ukoll l-iżvilupp ta' 

ċertifikat li jidentifika u jiddokumenta l-

għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba 

matul il-kollokament; 

(a) miżuri mmirati biex jiżguraw il-

kwalità tal-kollokamenti ta' solidarjetà li l-

istandards tagħhom huma stabbiliti fil-

Karta tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 

inklużi t-taħriġ komprensiv qabel u waqt 

il-kollokament, l-appoġġ lingwistiku 

abbażi tal-esperjenzi mill-Appoġġ 

Lingwistiku Online tal-Erasmus+, l-

appoġġ amministrattiv għall-parteċipanti u 

għall-organizzazzjonijiet parteċipanti, l-

assigurazzjoni, l-appoġġ ta' wara l-
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kollokament, pereżempju permezz ta' 

tutur/superviżur kif ukoll l-iżvilupp ta' 

ċertifikat rikonoxxut fil-livell Ewropew u 

bbażat fuq l-esperjenzi miksuba mill-

Youthpass li jidentifika, jiddokumenta u 

jivvalida l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi 

miksuba matul il-kollokament; 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (aa) attivitajiet u miżuri mwettqa minn 

organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ, 

inklużi organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 

kif ukoll organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili, li jappoġġjaw liż-żgħażagħ fl-aċċess 

jew fl-iżvilupp ta' kollokamenti u proġetti 

ta' solidarjetà; 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) l-iżvilupp u ż-żamma ta' tikketta 

tal-kwalità għal entitajiet li lesti jipprovdu 

kollokamenti għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà biex jiżguraw il-konformità 

mal-prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Karta tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà; 

(b) l-iżvilupp u ż-żamma ta' tikketta 

tal-kwalità mogħtija abbażi ta' kriterji 

komuni rikonoxxuti fil-livell Ewropew 

għal entitajiet li lesti jipprovdu 

kollokamenti għall-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà biex jiżguraw il-konformità 

mal-prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Karta tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà; 

 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-istabbiliment, iż-żamma u l-

aġġornament tal-Portal tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà u tas-servizzi online rilevanti 

oħra kif ukoll is-sistemi informatiċi 

neċessarji ta' appoġġ u għodod ibbażati fuq 

il-web. 

(d) l-istabbiliment, iż-żamma u l-

aġġornament tal-Portal tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà u tas-servizzi online rilevanti 

oħra, li għandhom ikunu disponibbli fil-

lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni, kif ukoll 

is-sistemi informatiċi neċessarji ta' appoġġ 

u għodod ibbażati fuq il-web. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-ammont imsemmi fil-

paragrafu 1 jinkludi pakkett finanzjarju 

ta' EUR 294 200 1a fi prezzijiet kurrenti li 

jikkonsisti f'dan li ġej: 

 (a)  il-programm Erasmus+, li 

jikkontribwixxi EUR 197 700 000 fi 

prezzijiet kurrenti; 

 (b)  il-Programm tal-Unjoni Ewropea 

għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, li 

jikkontribwixxi EUR 10 000 000 fi 

prezzijiet kurrenti; 

 (c)  marġni mhux allokat taħt l-

Intestatura 1a (inkluż il-Marġni Globali 

għall-Impenji) li jikkontribwixxi 

EUR 86 500 000 fi prezzijiet kurrenti. 

 __________________ 

 1a Dan il-pakkett finanzjarju jikkostitwixxi 

l-ammont ta' referenza prim skont it-

tifsira tal-punt 13 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali (2013/C 373/01) bejn il-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar id-dixxiplina 

baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' 

baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba. 
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Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 

jinkludi pakkett finanzjarju ta' 

EUR 294 200 00033 fil-prezzijiet kurrenti 
ssupplimentat mill-kontribuzzjonijiet 

minn: 

2. L-ammont imsemmi fil-

paragrafu 1a ssupplimentat 

b'kontribuzzjonijiet minn: 

__________________  

33 Dan il-pakkett finanzjarju jikkostitwixxi 

l-ammont ta' referenza prim skont it-

tifsira tal-punt 13 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali (2013/C 373/01) bejn il-

Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar id-dixxiplina 

baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' 

baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba. 

 

 

Emenda  55 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-appoġġ finanzjarju għall-

kollokamenti u għall-proġetti ta' solidarjetà 

msemmija fil-paragrafi (a) u (b) tal-

Artikolu 7(1) b'mod indikattiv għandu jkun 

80% għall-kollokamenti ta' volontarjat u 

għall-proġetti ta' solidarjetà; u 20% għall-

kollokamenti fi traineeship u f'impjieg. 

3. L-appoġġ finanzjarju għall-

kollokamenti u għall-proġetti ta' solidarjetà 

msemmija fil-paragrafi (a) u (b) tal-

Artikolu 7(1) b'mod indikattiv għandu jkun 

70 % għall-kollokamenti ta' volontarjat u 

għall-proġetti ta' solidarjetà; u 30 % għall-

kollokamenti fi traineeship u f'impjieg. 

 

Emenda  56 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Pajjiż parteċipanti jista' jqiegħed 

għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarji 

6. Pajjiż parteċipanti jew entità 

reġjonali jew lokali jistgħu jqiegħdu għad-
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finanzjament nazzjonali ġestit skont ir-

regoli tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, u 

għal dan l-għan jista' juża l-istrutturi 

deċentralizzati tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà bil-patt li jiżgura l-

finanzjament prorata komplementari ta' 

dawn l-istrutturi. 

dispożizzjoni tal-benefiċjarji finanzjament 

addizzjonali ġestit skont ir-regoli tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, u għal dan l-għan 

jistgħu jużaw l-istrutturi deċentralizzati tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, bil-patt li 

jiżguraw il-finanzjament prorata 

komplementari ta' dawn l-istrutturi. 

 

Emenda  57 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Biex jiġu ssemplifikati r-rekwiżiti 

għall-benefiċjarji, għandhom jintużaw 

kemm jista' jkun somom f'daqqa, spejjeż 

għal kull unità jew finanzjament b'rata 

fissa. 

 

Emenda  58 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

tal-pajjiżi li ġejjin: 

 (a) l-Istati Membri; 

 (b) il-pajjiżi tal-adeżjoni, il-pajjiżi 

kandidati u l-kandidati potenzjali li 

jibbenefikaw minn strateġija ta' qabel l-

adeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-

termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-

parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-

Programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-

ftehimiet ta' qafas rispettivi, id-

deċiżjonijiet ta' Assoċjazzjoni tal-Kunsill 

jew ftehimiet simili; 

 (c) dawk il-pajjiżi tal-EFTA li 

jagħmlu parti mill-Ftehim ŻEE, skont id-

dispożizzjonijiet ta' dak il-ftehim; 
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 (d) dawk il-pajjiżi koperti mill-Politika 

Ewropea tal-Viċinat li kkonkludew 

ftehimiet mal-Unjoni li jipprevedu l-

possibbiltà li jipparteċipaw fil-programmi 

tal-Unjoni, soġġett għall-konklużjoni ta' 

ftehim bilaterali mal-Unjoni dwar il-

kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni 

tagħhom fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. 

 L-Istati Membri għandhom jipparteċipaw 

fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà biex 

isaħħu s-solidarjetà u l-koeżjoni soċjali 

permezz tas-solidarjetà u l-intervent tal-

Unjoni. 

 

Emenda  59 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

ta' pajjiżi oħra fuq il-bażi ta' ftehimiet 

bilaterali. Il-kooperazzjoni għandha tkun 

ibbażata, fejn ikun rilevanti, fuq 

approprjazzjonijiet addizzjonali li 

għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 

skont il-proċeduri li jridu jiġu miftiehma 

ma' dawk il-pajjiżi. 

2. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

ta' pajjiżi oħra fuq il-bażi ta' ftehimiet 

bilaterali u multilaterali għal proġetti 

transfruntiera ma' pajjiżi Ewropej mhux 

tal-UE. Il-kooperazzjoni għandha tkun 

ibbażata, fejn ikun rilevanti, fuq 

approprjazzjonijiet addizzjonali li 

għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 

skont il-proċeduri li jridu jiġu miftiehma 

ma' dawk il-pajjiżi. 

 

Emenda  60 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Żgħażagħ ta' bejn is-17 u t-30 sena 

li lesti li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà għandhom jirreġistraw fil-

Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

Madankollu, fil-bidu ta' kollokament jew 

1. Żgħażagħ ta' bejn is-17 u t-30 sena 

li lesti li jieħdu sehem fil-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà għandhom jirreġistraw fil-

Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jew 

isibu aċċess għal dan il-programm 
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ta' proġett, żagħżugħ li jkun irreġistrat 

għandu jkollu tal-inqas 18-il sena u ma 

jkollux aktar minn 30 sena. 

permezz tal-proċessi ta' applikazzjoni 

eżistenti kif provduti mill-

organizzazzjonijiet li jikkoordinaw u li 

jibagħtu. Madankollu, fil-bidu ta' 

kollokament jew ta' proġett, żagħżugħ li 

jkun irreġistrat għandu jkollu tal-inqas 18-

il sena u ma jkollux aktar minn 30 sena. Iż-

żgħażagħ jistgħu jipparteċipaw f'dan il-

proġett kemm-il darba jixtiequ, 

indipendentement mid-disponibilità. 

 

Emenda  61 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Applikazzjoni minn persuna 

żagħżugħa għal programm aktar fit-tul 

ma tistax tiġi rrifjutata jekk din ser 

tagħlaq it-30 sena waqt it-twettiq tal-

proġett. 

 

Emenda  62 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni u l-pajjiżi 

parteċipanti għandhom jiżguraw li qed isiru 

sforzi partikolari għall-promozzjoni tal-

inklużjoni soċjali, b'mod partikolari għall-

parteċipazzjoni taż-żgħażagħ żvantaġġati. 

2. Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni u l-pajjiżi 

parteċipanti għandhom jiżguraw li qed isiru 

sforzi partikolari għall-promozzjoni tal-

inklużjoni soċjali, b'mod partikolari għall-

parteċipazzjoni taż-żgħażagħ żvantaġġati 

b'taħriġ speċifiku tal-voluntiera ggarantit 

għall-parteċipanti kollha. 

 

Emenda  63 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

ta' entitajiet pubbliċi jew privati, jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali, dment 

li dawn ikunu rċevew it-tikketta tal-kwalità 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 

ta' entitajiet pubbliċi jew privati bla skop 

ta' qligħ, jew organizzazzjonijiet 

internazzjonali, imsemmija fil-punt 4 tal-

Artikolu 2, dment li dawn ikunu rċevew it-

tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà f'konformità mal-objettivi ta' 

dan ir-Regolament, li jagħmel l-aċċess 

għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà aktar 

flessibbli, b'regoli ċari u sempliċi. 

 

Emenda  64 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-

entità tista' tingħata t-tikketta tal-kwalità 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-

tikketta miksuba għandha terġa' tiġi 

perjodikament vvalutata u tista' tiġi 

revokata. 

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-

entità tista' tingħata t-tikketta tal-kwalità 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-

tikketta miksuba għandha terġa' tiġi 

vvalutata perjodikament u tista' tiġi 

revokata, iżda mbagħad tista' tiġi 

attribwita mill-ġdid wara li ssir 

valutazzjoni oħra. Ir-riżultati tal-

valutazzjonijiet mill-ġdid tal-entitajiet 

għandhom jagħmlu parti mill-

evalwazzjoni u l-monitoraġġ imsemmija 

fl-Artikolu 15, u b'mod partikolari mir-

rapport ta' progress li l-Kummissjoni 

għandha tippubblika fl-2020. 

 

Emenda  65 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Kwalunkwe entità pubblika jew privata 

stabbilita f'pajjiż parteċipanti kif ukoll 

organizzazzjonijiet internazzjonali li 

Kwalunkwe entità pubblika jew privata 

mingħajr skop ta' qligħ stabbilita f'pajjiż 

parteċipanti kif ukoll organizzazzjonijiet 
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jwettqu attivitajiet ta' solidarjetà fil-pajjiżi 

parteċipanti jistgħu japplikaw għall-

finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Fil-każ tal-attivitajiet 

imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(1), l-

organizzazzjoni parteċipanti għandha 

tikseb it-tikketta tal-kwalità bħala 

prekundizzjoni biex tirċievi l-finanzjament 

mill-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Fil-każ 

tal-proġetti ta' solidarjetà msemmija fil-

punt (b) tal-Artikolu 7(1), persuni fiżiċi 

jistgħu wkoll japplikaw għal finanzjament 

f'isem gruppi informali ta' parteċipanti tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

internazzjonali li jwettqu attivitajiet ta' 

solidarjetà fil-pajjiżi parteċipanti jistgħu 

japplikaw għall-finanzjament mill-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. Fil-każ tal-

attivitajiet imsemmija fil-punt (a) tal-

Artikolu 7(1), l-organizzazzjoni 

parteċipanti għandha tikseb it-tikketta tal-

kwalità bħala prekundizzjoni biex tirċievi 

l-finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà. Fil-każ tal-proġetti ta' 

solidarjetà msemmija fil-punt (b) tal-

Artikolu 7(1), persuni fiżiċi jistgħu wkoll 

japplikaw għal finanzjament f'isem gruppi 

informali ta' parteċipanti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. L-applikazzjoni u 

t-tqassim ta' fondi jenħtieġ li jsiru b'mod 

li jiżgura rispons effettiv u b'ħeffa għall-

isfidi tas-soċjetà. 

 

Emenda  66 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-progress fl-objettivi speċifiċi għandu 

jitkejjel billi jintużaw indikaturi, bħal: 

Il-progress magħmul fir-rigward tal-

objettivi speċifiċi u l-kwalità tal-

kollokamenti għandhom jiġu evalwati billi 

jintużaw indikaturi, bħal pereżempju: 

 

Emenda  67 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-għadd ta' parteċipanti 

f'kollokamenti ta' volontarjat (fil-pajjiż u 

transfruntiera); 

(a) l-għadd ta' parteċipanti 

f'kollokamenti ta' volontarjat, skont il-

pajjiż, l-età u l-ġeneru; 

 

Emenda  68 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) l-għadd ta' parteċipanti fi proġetti 

ta' solidarjetà; 

(d) l-għadd ta' parteċipanti fi proġetti 

ta' solidarjetà, skont il-pajjiż, l-età u l-

ġeneru; 

 

Emenda  69 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) l-għadd ta' organizzazzjonijiet li 

għandhom tikketta tal-kwalità tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà. 

(e) l-għadd ta' organizzazzjonijiet li 

għandhom tikketta tal-kwalità tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, skont il-pajjiż. 

 

Emenda  70 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-perċentwal ta' parteċipanti li 

jkunu rċevew ċertifikat bħal pereżempju 

Youthpass, diploma jew tip ieħor ta' 

rikonoxximent formali tal-parteċipazzjoni 

tagħhom fil-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, skont il-pajjiż, l-età u l-

ġeneru; 

 

Emenda  71 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) il-perċentwal ta' parteċipanti li 

jiddikjaraw li żiedu l-iżvilupp personali, 

edukattiv, soċjali u ċiviku tagħhom, skont 

il-pajjiż, l-età u l-ġeneru; 
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Emenda  72 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ec (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ec) il-perċentwal ta' parteċipanti li 

jiddikjaraw li żiedu l-ħiliet lingwistiċi 

tagħhom, skont il-pajjiż, l-età u l-ġeneru; 

 

Emenda  73 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ed (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ed) il-perċentwal ta' parteċipanti li 

jiddikjaraw li għandhom il-ħsieb li 

jibqgħu jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' 

solidarjetà, skont il-pajjiż, l-età u l-

ġeneru; 

 

Emenda  74 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ee (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ee) il-perċentwal ta' parteċipanti 

b'diżabilità, skont il-pajjiż, l-età, il-ġeneru 

u t-tip ta' kollokament. 

 

Emenda  75 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Għandu jiġi stabbilit ukoll mekkaniżmu 

ta' feedback fil-Portal tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà, li jirċievi l-kummenti 

mingħand il-parteċipanti dwar il-kwalità 
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tal-kollokamenti tagħhom. 

 

Emenda  76 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tal-inqas sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 

għandha tistabbilixxi programm dettaljat 

għall-monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u 

tal-impatti ta' dan ir-Regolament. 

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, 

tal-inqas sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' 

dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 

għandha tistabbilixxi programm dettaljat 

għall-monitoraġġ tal-outputs, tar-riżultati u 

tal-impatti ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  77 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Erba' snin wara... [id-data tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], 

sabiex tevalwa l-esperjenza mal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà, il-Kummissjoni 

għandha tippubblika rapport dwar l-aħjar 

prattiki li fuqu jistgħu jiġi bbażati l-

objettivi tal-politika u tal-koeżjoni futuri. 

 

Emenda  78 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 

mal-pajjiżi parteċipanti, għandha tiżgura d-

disseminazzjoni tal-informazzjoni, il-

pubbliċità u segwitu fir-rigward tal-

azzjonijiet kollha appoġġjati fil-qafas tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 

1. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 

mal-pajjiżi parteċipanti, għandha tiżgura d-

disseminazzjoni tal-informazzjoni, il-

pubbliċità u segwitu fir-rigward tal-

azzjonijiet kollha appoġġjati fil-qafas tal-

Korp Ewropew ta' Solidarjetà, b'mod 

partikolari permezz ta' soluzzjonijiet tal-

ICT bħal portal disponibbli fil-lingwi 
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uffiċjali kollha tal-Unjoni, b'enfasi 

partikolari fuq l-opportunitajiet indaqs u 

l-aċċessibilità. 

 

Emenda  79 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni 

għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-

komunikazzjoni bejn il-korpi dwar il-

prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, bil-

kundizzjoni li dawn ikunu relatati mal-

objettivi ġenerali ta' dan ir-Regolament. 

3. L-attivitajiet ta' komunikazzjoni 

għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-

komunikazzjoni bejn il-korpi dwar il-

prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, bil-

kundizzjoni li dawn ikunu relatati mal-

objettivi ġenerali ta' dan ir-Regolament u 

jirrappreżentaw valur u viżibilità miżjuda 

għall-Unjoni. 

 

Emenda  80 

Proposta għal regolament 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità nazzjonali għandha 

taħtar korp tal-awditjar indipendenti. Il-

korp indipendenti tal-awditjar għandu 

joħroġ opinjoni tal-awditjar dwar id-

dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni 

msemmija fl-Artikolu 60(5) tar-

Regolament (UE, Euratom) No 966/2012. 

1. L-awtorità nazzjonali għandha, 

skont il-prinċipju tat-trasparenza, taħtar 

korp tal-awditjar indipendenti. Il-korp 

indipendenti tal-awditjar għandu joħroġ 

opinjoni tal-awditjar dwar id-dikjarazzjoni 

annwali tal-ġestjoni msemmija fl-Artikolu 

60(5) tar-Regolament (UE, Euratom) 

No 966/2012. 

 

Emenda  81 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) jistipula l-istandards interni ta' 

kontroll għall-aġenziji nazzjonali u r-regoli 

għall-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni għall-

(a) jistipula l-istandards interni ta' 

kontroll għall-aġenziji nazzjonali u r-regoli 

għall-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni għall-
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appoġġ ta' għotja mill-aġenziji nazzjonali; appoġġ ta' għotja mill-aġenziji nazzjonali, 

filwaqt li jqis ir-rekwiżiti ta' 

semplifikazzjoni u għaldaqstant, ma 

jimponix piżijiet addizzjonali fuq l-

organizzazzjonijiet parteċipanti; 

 

Emenda  82 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) B'konnessjoni mal-

implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 

Solidarjetà, il-Kummissjoni Ewropea 

għandha taħdem mill-qrib mal-awtorità 

nazzjonali nominata għall-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà. 

 

Emenda  83 

Proposta għal regolament 

Artikolu 21 – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. Il-Kummissjoni għandha torganizza 

laqgħat regolari man-netwerk ta' aġenziji 

nazzjonali biex tiżgura l-implimentazzjoni 

koerenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 

fost il-pajjiżi parteċipanti kollha. 

7. Il-Kummissjoni għandha torganizza 

laqgħat regolari man-netwerk ta' aġenziji 

nazzjonali u partijiet interessanti oħra 

involuti fl-attivitajiet tal-Korp Ewropew 

ta' Solidarjetà biex tiżgura l-

implimentazzjoni koerenti tal-Korp 

Ewropew ta' Solidarjetà fost il-pajjiżi 

parteċipanti kollha. 

 

Emenda  84 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-aġenziji nazzjonali għandhom 

ikunu responsabbli għall-kontrolli primarji 

tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-azzjonijiet 

3. L-aġenziji nazzjonali għandhom 

ikunu responsabbli għall-kontrolli primarji 

tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-azzjonijiet 
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tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li jiġu 

assenjati lilhom. Dawn il-kontroll 

għandhom jagħtu assigurazzjoni raġonevoli 

li l-għotjiet mogħtija jintużaw kif kien 

intenzjonat u f'konformità mar-regoli 

applikabbli tal-Unjoni. 

tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li jiġu 

assenjati lilhom. Dawn il-kontrolli 

għandhom ikunu proporzjonati u adegwati 

u jagħtu assigurazzjoni raġonevoli li l-

għotjiet mogħtija jintużaw kif kien 

intenzjonat u f'konformità mar-regoli 

applikabbli tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu r-

rekwiżiti ta' semplifikazzjoni u 

għaldaqstant, ma jimponux piżijiet 

addizzjonali fuq l-organizzazzjonijiet 

parteċipanti. Barra minn hekk, biex jiġu 

ssemplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji, 

għandhom jintużaw, kemm jista' jkun, 

somom f'daqqa, kostijiet għal kull unità u 

finanzjament b'rata fissa. 

 

Emenda  85 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Biex timplimenta dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

tadotta programmi ta' ħidma permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. Kull programm 

ta' ħidma għandu jiżgura li l-objettivi 

ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 

4 jiġu implimentati b'mod konsistenti u 

għandu jagħti deskrizzjoni tar-riżultati 

mistennija, tal-metodu tal-

implimentazzjoni u tal-ammont totali 

tagħhom. Il-programmi ta' ħidma 

għandhom ukoll jinkludu deskrizzjoni tal-

azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati, 

indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 

azzjoni, indikazzjoni tad-distribuzzjoni tal-

fondi bejn il-pajjiżi parteċipanti għall-

azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti mill-

aġenziji nazzjonali u skeda indikattiva tal-

implimentazzjoni. 

1. Biex timplimenta dan ir-

Regolament, il-Kummissjoni għandha 

tadotta programmi ta' ħidma permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni. Kull programm 

ta' ħidma għandu jiżgura li l-objettivi 

ġenerali u speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 3 u 

4 jiġu implimentati b'mod konsistenti u 

għandu jagħti deskrizzjoni tar-riżultati 

mistennija, tal-metodu tal-

implimentazzjoni u tal-ammont totali 

tagħhom. Il-programmi ta' ħidma 

għandhom ukoll jinkludu deskrizzjoni tal-

azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati, inklużi 

azzjonijiet konġunti fil-livell transfruntier, 

indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull 

azzjoni, indikazzjoni tad-distribuzzjoni tal-

fondi bejn il-pajjiżi parteċipanti għall-

azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti mill-

aġenziji nazzjonali u skeda indikattiva tal-

implimentazzjoni. 
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