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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) huwa l-istrument ewlieni tal-Unjoni Ewropea li jappoġġja 
impjiegi ta' kwalità għolja u li jiżgura opportunitajiet ta' mpjieg aktar ġusti għaċ-ċittadini 
kollha tiegħu. Huwa jaħdem billi jinvesti fil-kapital uman tal-Ewropa – il-ħaddiema tagħha, 
iż-żgħażagħ tagħha u dawk kollha li qed ifittxu impjieg.

Fid-29 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-proposta tagħha għal Fond Soċjali 
Ewropew Plus (FSE+) ġdid, li għaqqad flimkien il-Fond Soċjali Ewropew eżistenti, l-
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni 
l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), il-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni 
Soċjali (EaSI) u l-Programm Ewropew dwar is-Saħħa. L-FSE+ huwa wieħed minn numru ta' 
fondi strutturali li flimkien jiffurmaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE).

Ir-rapporteur tappoġġja l-idea li l-FSE+ għandu jkompli jaqdi rwol ewlieni biex jsostni l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda u ta' kwalità għolja u billi jippromwovi l-inklużjoni soċjali, b'mod 
partikolari għal gruppi żvantaġġjati bħaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda fit-tul u l-persuni 
b'diżabbiltà.

Ir-rapporteur tilqa' d-dispożizzjoni rigward l-indirizzar tal-inklużjoni soċjali b'25 % tal-
pakkett jiġu ddedikati għal dan il-għan, bi 2 % iddedikati għall-ġlieda kontra l-privazzjoni 
materjali, u jilqa' wkoll l-10 % li għandhom jiġu ddedikati għall-impjieg taż-żgħażagħ f'pajjiżi 
b'livell għoli ta' persuni barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs). Filwaqt li 
tirrikonoxxi l-importanza ta' dawn l-azzjonijiet speċifiċi, ir-rapporteur tenfasizza wkoll l-
importanza tal-għanijiet tradizzjonali tal-FSE – partikolarment l-appoġġ għall-impjieg attiv, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, partikolarment permezz ta' politiki attivi dwar is-suq tax-xogħol – li 
għandhom ikomplu jkunu kruċjali għall-FSE+ li jmiss. 

Ir-rapporteur tirrikonoxxi l-importanza li jiġu żviluppati l-ħiliet għal speċjalizzazzjoni 
intelliġenti permezz tat-tagħlim tul il-ħajja u l-mudelli ta' taħriġ orjentati b'mod partikolari 
għan-NEETs, iżda wkoll għall-għalliema, il-ħarrieġa, il-mentors, il-coaches, l-intraprendituri 
u r-riċerkaturi.

Ir-rapporteur temmen li t-test leġiżlattiv għandu jirrifletti r-rwol ċar tar-reġjuni, kemm bħala 
benefiċjarji u wkoll bħala awtoritajiet ta' ġestjoni, sabiex jiggarantixxi l-effikaċja akbar tal-
objettivi stabbiliti fil-proposta u jiżgura l-koordinament xieraq bejn l-FSE+ u l-politika 
reġjonali u urbana usa' u l-għodod ta' finanzjament tagħha.

Ir-rapporteur tilqa' l-motivazzjoni tal-Kummissjoni li tissemplifika l-qafas regolatorju, u 
temmen li s-sinerġiji u l-koordinament bejn l-FSE+ u l-Fondi Strutturali l-oħra (b'mod 
partikolari l-FEŻR u l-FK) jirrappreżentaw fattur importanti ta' effikaċja mtejba u ta' 
effiċjenza akbar fil-kisba tal-għanijiet tal-FSE+.

Il-proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi rabta bejn is-Semestru Ewropew, ir-
Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż (CSRs) u l-investimenti tal-FSE+. Ir-rapporteur 
tirrikonoxxi l-importanza tas-Semestru Ewropew u tas-CSRs biex jinħoloq il-kuntest li fih l-
investimenti għandhom jiġu pprogrammati. Hija temmen madankollu li għandha tiġi garantita 
flessibbiltà xierqa fuq il-livell ta' awtorità ta' ġestjoni, kemm dik nazzjonali kif ukoll reġjonali, 
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biex jiġu identifikati l-prijoritajiet u l-oqsma fejn hemm bżonn ta' investiment, bil-għan li tiġi 
definita aħjar ir-relazzjoni bejn il-politika ta' koeżjoni u s-Semestru Ewropew sabiex dan tal-
aħħar jakkwista dimensjoni aktar soċjali u territorjali.

F'din il-perspettiva, ir-rapporteur temmen ukoll li r-rabta bejn is-CSRs u l-FSE+ għandha tkun 
ukoll koerenti u kkoordinata mal-prinċipji u d-drittijiet kif stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-
Drittijiet Soċjali, li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni u implimentati b'mod effikaċi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 46(d), l-
Artikolu 149, l-Artikolu 153(2)(a), l-
Artikolu 164, l-Artikolu 168(5), l-
Artikolu 175(3) u l-Artikolu 349 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 46(d), l-
Artikolu 149, l-Artikolu 153(2)(a), l-
Artikolu 164, l-Artikolu 168(5), l-
Artikolu 174, l-Artikolu 175(3) u l-
Artikolu 349 tiegħu,

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-appoġġ skont il-prijorità ta' 
investiment "żvilupp lokali mmexxi mill-
komunità" jista' jikkontribwixxi għall-
objettivi kollha kif stabbilit f'dan ir-
Regolament. Jenħtieġ li l-istrateġiji ta' 
żvilupp lokali mmexxija mill-komunità bl-
appoġġ tal-FSE+ ikunu inklużivi fir-
rigward ta' persuni żvantaġġati preżenti 
fit-territorju, kemm f'termini ta' 
governanza tal-grupp ta' azzjoni lokali u 
wkoll f'termini ta' kontenut tal-istrateġija. 
L-FSE jista' jagħti appoġġ lill-istrateġiji 
ta' żvilupp lokali mmexxija mill-komunità 
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fiż-żoni urbani u rurali, kif ukoll lill-
investimenti territorjali integrati (ITI).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) L-Unjoni qed tiffaċċja sfidi 
strutturali minħabba l-inugwaljanzi soċjali 
u ekonomiċi, il-globalizzazzjoni, il-
ġestjoni tal-flussi migratorji u l-isfidi ta' 
integrazzjoni relatati, it-tranżizzjoni lejn 
enerġija nadifa, il-bidla teknoloġika, l-
iżviluppi demografiċi, l-aċċess inugwali 
għall-edukazzjoni u d-diġitalizzazzjoni, it-
tixjiħ dejjem iżjed tal-forza tax-xogħol, u 
n-nuqqasijiet dejjem akbar ta' ħiliet u ta'
ħaddiema f'xi setturi u reġjuni, imġarrba l-
iżjed mill-SMEs. Filwaqt li tikkunsidra r-
realtajiet li qed jinbidlu fid-dinja tax-
xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
ippreparata għall-isfidi attwali u futuri billi 
tinvesti fil-ħiliet rilevanti, tagħmel is-suq 
tax-xogħol, inkluża l-edukazzjoni u t-
taħriġ ta' kwalità, it-tagħlim tul il-ħajja,
aktar inklużivi u billi ttejjeb il-politiki dwar 
l-impjiegi, il-politiki edukattivi u soċjali, 
inkluż fid-dawl tal-mobbiltà volontarja tal-
ħaddiema.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (ir-
"Regolament Finanzjarju") jistabbilixxi 
regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar l-għotjiet, 
il-premjijiet, l-akkwist, l-implimentazzjoni 
indiretta, l-assistenza finanzjarja, l-
istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji. 
Biex tkun żgurata koerenza fl-
implimentazzjoni tal-programmi ta' 
finanzjament tal-Unjoni, ir-Regolament 
Finanzjarju jenħtieġ jiġi applikat għall-
azzjonijiet li jridu jiġu implimentati 
b'ġestjoni diretta jew indiretta permezz tal-
FSE+.

(7) Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] (ir-
"Regolament Finanzjarju") jistabbilixxi 
regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar l-għotjiet, 
il-premjijiet, l-akkwist, l-implimentazzjoni 
indiretta, l-assistenza finanzjarja, l-
istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji
u s-sinerġiji bejn l-istrumenti finanzjarji. 
Biex tkun żgurata koerenza fl-
implimentazzjoni tal-programmi ta' 
finanzjament tal-Unjoni, ir-Regolament 
Finanzjarju jeħtieġ jiġi applikat għall-
azzjonijiet li jridu jiġu implimentati 
b'ġestjoni diretta jew indiretta permezz tal-
FSE+.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emendi 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(11) L-integrazzjoni tal-Programm 
għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-
saħħa mal-FSE+ se toħloq ukoll sinerġiji 
bejn l-iżviluppi u l-ittestjar ta' inizjattivi u 
politiki li jtejbu l-effikaċja, ir-reżiljenza u 
s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa 
żviluppati mill-fergħa tas-Saħħa tal-
Programm tal-FSE+ u l-implimentazzjoni 
tagħhom fl-Istati Membri bl-għodod 
provduti mill-fergħat l-oħra tar-
Regolament dwar l-FSE+.

(11) L-integrazzjoni tal-Programm 
għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-
saħħa mal-FSE+ se toħloq ukoll sinerġiji 
bejn l-iżviluppi u l-ittestjar ta' inizjattivi u 
politiki li jtejbu l-effikaċja, ir-reżiljenza u 
s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa 
żviluppati mill-fergħa tas-Saħħa tal-
Programm tal-FSE+ u l-implimentazzjoni 
tagħhom fl-Istati Membri fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali bl-għodod 
provduti mill-fergħat l-oħra tar-
Regolament dwar l-FSE+.

Emenda 9
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa 
miżuri mmirati biex tittaffa t-tranżizzjoni 
taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni għall-
impjieg. Barra minn hekk jenħtieġ li l-
FSE+ ikollu l-għan li jippromwovi l-
impjiegi ta' kwalità għolja permezz ta' 
interventi attivi li jippermettu r-
(ri)integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
speċjalment għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b'diżabbiltà u l-persuni b'mard kroniku, 
il-gruppi marġinalizzati, il-persuni 
qiegħda fit-tul u l-persuni ekonomikament 
inattivi, kif ukoll permezz tal-
inkoraġġiment u l-promozzjoni tal-
impjiegi indipendenti flimkien ma' 
programmi ta' taħriġ speċifiċi u l-
ekonomija soċjali. Il-FSE+ jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jtejjeb il-funzjonament tas-
swieq tax-xogħol billi jappoġġa l-
modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-
suq tax-xogħol bħas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi ħalli jitjiebu l-kapaċitajiet 
tagħhom li jipprovdu konsulenza u gwida
intensifikata mmirati u diretti lejn l-
individwu waqt it-tiftix tal-impjiegi u t-
tranżizzjoni lejn l-impjieg u biex tkun 
iffaċilitata l-mobbiltà tal-ħaddiema. Il-
FSE+ jenħtieġ li jippromwovi s-sehem tan-
nisa fis-suq tax-xogħol, iħeġġeġ l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri permezz ta' 
miżuri li jkollhom l-għan li jiżguraw, fost 
l-oħrajn, bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-
ħajja privata u l-aċċess għall-indukrar tat-
tfal u servizzi oħra ta' kura jew appoġġ 
affordabbli. L-FSE+ jenħtieġ ukoll li 
jkollu l-għan li jipprovdi ambjent ta' 
xogħol san u adattat sew biex iwieġeb 
għar-riskji tas-saħħa relatati ma' forom tax-
xogħol li qed jinbidlu u l-ħtiġijiet tal-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ.

Emenda 10
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Bħala l-istrument ewlieni tal-UE 
ta' investiment fil-kapital uman u fil-
ħiliet, l-FSE+ għandu rwol ewlieni fil-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, 
ekonomika u territorjali. Jenħtieġ li l-
FSE+ jipprovdi appoġġ biex jitjiebu l-
kwalità, l-effikaċja u r-rilevanza fis-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ u, f'każ ta' bżonn, it-taħriġ mill-
ġdid tagħhom biex tiġi ffaċilitata l-kisba ta' 
kompetenzi ewlenin, l-aktar b'rabta mal-
ħiliet diġitali u trasversali li kull individwu 
jeħtieġ għas-sodisfazzjon u l-iżvilupp 
personali, l-impjieg, l-inklużjoni soċjali u 
ċ-ċittadinanza attiva. L-FSE+ jenħtieġ li 
jgħin il-progressjoni fl-edukazzjoni u t-
taħriġ, b'kunsiderazzjoni tal-iżviluppi 
teknoloġiċi u taż-żieda fil-pass tal-bidla fl-
għarfien u fil-ħiliet rikjesti, u fit-
tranżizzjoni għax-xogħol jappoġġa t-
tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, u 
jikkontribwixxi għall-kompetittività u l-
innovazzjoni ekonomika u soċjetali billi 
jappoġġa inizjattivi skalabbli u sostenibbli 
f'dawn l-oqsma. Dan jista' jinkiseb 
pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes 
fuq ix-xogħol u apprendistati ta' kwalità 
għolja, iggwidar tul il-ħajja, antiċipazzjoni 
tal-ħiliet b'koperazzjoni mal-industrija, 
materjali aġġornati tat-taħriġ, previżjonijiet 
u monitoraġġ dwar is-sitwazzjoni tal-
gradwati, taħriġ tal-edukaturi, validazzjoni 
tal-eżiti tat-tagħlim, u rikonoxximent tal-
kwalifiki.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15

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

(15) L-appoġġ permezz tal-FSE+ 
jenħtieġ li jintuża biex jippromwovi l-
aċċess indaqs għal kulħadd, b'mod 
partikolari għall-gruppi żvantaġġati, għal 
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità, inklużivi u 
mhux segregati, mill-edukazzjoni u l-kura 
bikrija sal-edukazzjoni u t-taħriġ ġenerali u 
vokazzjonali u li jibqa' sejjer sal-livell 
terzjarju u l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-
adulti, biex titrawwem il-permeabbiltà bejn 
is-setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u l-
adattament għall-isfidi soċjali, ikun evitat 
it-tluq bikri mill-iskola, jitjieb il-litteriżmu 
dwar is-saħħa, jissaħħu r-rabtiet mat-
tagħlim mhux formali u informali, u tiġi 
ffaċilitata l-mobbiltà tat-tagħlim għal 
kulħadd. Jenħtieġ li jiġu mfittxija sinerġiji 
ma' programmi oħrajn tal-UE, bħall-
programm Erasmus, sabiex jittejbu l-
prattiki innovattivi u biex tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni ta' studenti żvantaġġati u 
ta' żgħażagħ li jinsabu f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) L-FSE+ jenħtieġ li jippromwovi 
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet u 
taħriġ mill-ġdid għal kulħadd permezz ta' 
fornituri ta' edukazzjoni formali u mhux 
formali, inkluż bl-iżvilupp tal-ħiliet diġitali 
u teknoloġiji abilitanti ewlenin, biex il-
persuni jiksbu l-ħiliet adattati għad-
diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, l-
innovazzjoni u l-bidla soċjali u ekonomika, 
jiġu ffaċilitati t-tranżizzjonijiet mill-
edukazzjoni għall-impjieg, it-
tranżizzjonijiet tal-karrieri, il-mobbiltà 
volontarja u jiġu appoġġati b'mod 
partikolari l-persuni b'livell baxx ta' ħiliet, 
il-persuni b'diżabbiltà jew b'mard kroniku
u/jew l-adulti b'livell baxx ta' kwalifiki, jew 
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li ntlaqtu b'mod ħażin mill-
globalizzazzjoni, b'konformità mal-Aġenda 
għall-Ħiliet tal-Ewropa.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Is-sinerġiji mal-programm Orizzont 
Ewropa jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jkun 
jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli 
innovattivi appoġġati mill-Orizzont 
Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-
futur.

(17) Is-sinerġiji mal-programm Orizzont 
Ewropa jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ jkun 
jista' jintegra u jsaħħaħ il-kurrikuli 
innovattivi appoġġati mill-Orizzont 
Ewropa ħalli n-nies jingħataw il-ħiliet u l-
kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-
futur u ħalli jiġu indirizzati l-isfidi attwali 
u futuri tas-soċjetà.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-
isforzi tal-Istati Membri fil-livelli kollha 
tal-gvern, inkluż fil-livell reġjonali u 
lokali, biex jindirizzaw il-faqar ħalli jkissru 
ċ-ċiklu ta' żvantaġġi minn ġenerazzjoni 
għal oħra, u jippromwovu l-inklużjoni 
soċjali billi jiżguraw opportunitajiet indaqs 
għal kulħadd, jiġġieldu d-diskriminazzjoni 
u jindirizzaw l-inugwaljanzi tas-saħħa. Dan 
ifisser li tiġi mobilizzata firxa ta' politiki, 
strateġiji u pjanijiet ta' azzjoni mmirati 
għall-aktar persuni fil-bżonn, tkun xi tkun 
l-età tagħhom, fosthom it-tfal, il-
komunitajiet marġinalizzati bħar-Rom, il-
migranti, il-persuni b'mard u 
b'kundizzjonijiet kroniċi, il-persuni bla 
dar li jiffaċċjaw diversi sfidi tas-soċjetà, u 
l-ħaddiema foqra. Barra minn hekk, 
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servizzi affordabbli, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja bħall-kura tas-saħħa u l-kura 
fit-tul, b'mod partikolari s-servizzi tal-kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jikkontribwixxi għall-
modernizzazzjoni tas-sistemi tal-
protezzjoni soċjali b'mod partikolari biex 
tiġi promossa l-aċċessibbiltà tagħhom.

jenħtieġ li tingħata attenzjoni lil dawk ir-
reġjuni li minħabba s-sitwazzjoni 
ekonomika, soċjali jew demografika fqira 
tagħhom, huma ffaċċjati b' "eżodu tal-
imħuħ", partikolarment ta' żgħażagħ. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jippromwovi l-
inklużjoni attiva tal-persuni li mhumiex fis-
suq tax-xogħol, inkluż b'aċċess imtejjeb 
għall-internet u għaldaqstant għat-
teleworking, ħalli tkun żgurata l-
integrazzjoni soċjoekonomika tagħhom. 
Jenħtieġ li l-FSE+ jintuża wkoll biex jitjieb 
l-aċċess fil-ħin u indaqs għal servizzi 
affordabbli, sostenibbli u ta' kwalità għolja 
bħall-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, b'mod 
partikolari s-servizzi tal-kura tal-familja u 
bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni 
tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali b'mod 
partikolari biex tiġi promossa l-
aċċessibbiltà tagħhom.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

privazzjoni alimentari. Minħabba n-natura 
tal-operazzjonijiet u t-tip ta' riċevituri 
finali, jeħtieġ jiġu applikati regoli aktar 
sempliċi għall-appoġġ li jindirizzaw il-
privazzjoni materjali tal-aktar persuni fil-
bżonn.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Fid-dawl tal-ħtieġa persistenti li 
jiżdiedu l-isforzi li jindirizzaw il-ġestjoni 
tal-flussi migratorji fl-Unjoni kollha kemm 
hi u biex ikun żgurat appoġġ koerenti, 
b'saħħtu u konsistenti għall-isforzi ta' 
solidarjetà u ta' qsim tar-responsabbiltà, l-
FSE+ jenħtieġ jipprovdi appoġġ għall-
integrazzjoni soċjoekonomika taċ-ċittadini 
minn pajjiżi terzi, inklużi r-rifuġjati u l-
persuni li jfittxu ażil, b'mod li 
jikkomplementa l-azzjonijiet iffinanzjati 
taħt il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil, u 
li jiżgura integrazzjoni aħjar ta' migranti 
fis-suq tax-xogħol. L-Istati Membri 
jenħtieġ li jallokaw ammont xieraq ta' 
riżorsi tal-FSE+ lill-awtoritajiet lokali 
sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet għall-
integrazzjoni tal-migranti fil-livell lokali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 
tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-
impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-
saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 
Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-

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

b'rabta mal-isfidi identifikati mit-tabella 
ta' valutazzjoni soċjali fi ħdan is-Semestru
Ewropew. L-Istati Membri jenħtieġ li
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża 
tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-
rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali li 
jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 
pluriennali li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+, b'mod partikolari 
għal dawk maħruġa fl-ewwel sena ta' 
programmazzjoni u fl-okkażjoni tar-
rieżami ta' nofs it-terminu u li huma 
konsistenti mar-raġunament tal-FSE+. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jinvolvu b'mod sinifikattiv lill-awtoritajiet 
reġjonali u lokali fil-proċess bil-għan li 
jiżguraw koerenza, kordinazzjoni u 
komplimentarjetà bejn il-fergħat b'ġestjoni 
kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+ u l-
Programm ta' Appoġġ għal Riformi (l-
Għodda għat-Twettiq ta' Riformi u l-
Istrument ta' Appoġġ Tekniku). B'mod 
partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 
Membru jenħtieġ li jiżguraw li f'kull stadju 
tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 
ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-
koerenza, il-komplimentarjetà u s-sinerġija 
fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-
assistenza teknika tagħha b'konformità l-
prinċipju tas-sħubija.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Fid-dawl tal-livelli persistentement 
għoljin tal-qgħad u l-inattività fost iż-
żgħażagħ f'għadd ta' Stati Membri u 
reġjuni, b'mod partikolari li jolqtu liż-
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ, hemm bżonn li l-Istati Membri 
jkomplu jinvestu biżżejjed riżorsi tal-

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

fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+ 
f'azzjonijiet li jippromwovu l-impjiegi taż-
żgħażagħ u l-aċċess taż-żgħażagħ għal 
impjiegi ta' kwalità għolja, inkluż bl-
implimentazzjoni ta' skemi tal-Garanzija 
għaż-Żgħażagħ. Filwaqt li jkomplu l-
ħidma fuq l-azzjonijiet appoġġati mill-
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ tul 
il-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 
immirati għal persuni individwali, jenħtieġ 
li l-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom 
jippromwovu aktar il-perkorsi tar-
riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol u tal-
edukazzjoni u miżuri ta' kuntatt maż-
żgħażagħ billi, meta rilevanti, jagħtu 
prijorità liż-żgħażagħ qiegħda, inattivi u 
żvantaġġati fit-tul, inkluż b'ħidma fil-
qasam taż-żgħażagħ, anke permezz ta' 
programmi li jippermettu l-iżvilupp ta' 
attivitajiet intraprenditorjali. L-Istati 
Membri jenħtieġ jinvestu wkoll f'miżuri 
mmirati li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-
iskola għax-xogħol kif ukoll li jirriformaw 
u jadattaw is-servizzi tal-impjiegi ħalli 
jipprovdu appoġġ personalizzat liż-
żgħażagħ u b'mod partikolari liż-żgħażagħ 
li jinsabu f'sitwazzjonijiet vulnerabbli. L-
Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li 
jallokaw mill-inqas 10 % tar-riżorsi 
nazzjonali tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ biex jappoġġaw l-
impjegabbiltà taż-żgħażagħ.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
il-koordinazzjoni u l-kumplimentarjetà
bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-
Fondi.

(24) Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw 
il-koordinazzjoni u l-komplimentarjetà
bejn l-azzjonijiet appoġġati minn dawn il-
Fondi u jiffaċilitaw l-iżvilupp ibbilanċjat 
tar-reġjuni l-anqas żviluppati fir-rigward 
tal-indikaturi medji tal-UE.
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Emendi 20

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(25) B'konformità mal-Artikolu 349 tat-
TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 
għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-reġjuni 
ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-Tramuntana 
b'popolazzjoni baxxa huma intitolati għal 
miżuri speċifiċi skont politiki komuni u 
programmi tal-UE. Minħabba l-
limitazzjonijiet permanenti, dawn ir-
reġjuni jeħtieġu appoġġ speċifiku.

(25) B'konformità mal-Artikoli 174 u
349 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-Protokoll 
Nru 6 għall-Att ta' Adeżjoni tal-1994, ir-
reġjuni ultraperiferiċi u r-reġjuni tat-
Tramuntana b'popolazzjoni baxxa huma 
intitolati għal miżuri speċifiċi skont politiki 
komuni u programmi tal-UE. Minħabba t-
tbatija tagħhom kaġun ta' żvantaġġi gravi 
u permanenti, dawn ir-reġjuni jeħtieġu 
appoġġ speċifiku.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili. Għalhekk hu 
essenzjali li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fl-implimentazzjoni tal-
ferħga b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

(26) Għal implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-
FSE+ hemm bżonn governanza tajba u 
sħubija bejn l-atturi kollha fil-livelli 
territorjali rilevanti u l-atturi 
soċjoekonomiċi, b'mod partikolari s-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili (CPR, Art. 6). 
Għalhekk hu essenzjali li l-Istati Membri 
jinvolvu lill-awtoritajiet reġjonali u lokali 
fl-implimentazzjoni tal-FSE+ taħt ġestjoni 
kondiviża peress li jinsabu fl-aħjar 
pożizzjoni biex isiru jafu l-ħtiġijiet fil-
livell subnazzjonali u jħeġġu l-
parteċipazzjoni tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili bi qbil mal-qafas legali u 
istituzzjonali tal-Istat Membru.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel l-applikazzjoni tagħhom 
fuq skala akbar huma essenzjali fit-titjib 
tal-effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

(27) Biex il-politiki jkunu kapaċi aktar 
iwieġbu għall-bidla fis-soċjetà u biex 
jitħeġġu u jkunu appoġġati s-soluzzjonijiet 
innovattivi, l-appoġġ għall-innovazzjoni 
soċjali hu kruċjali. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi fil-livell lokali qabel ma dawn 
jiġu estiżi, huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE+.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 27 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri kollha tagħha huma partijiet 
kontraenti għall-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jenħtieġ jiżguraw li l-FSE+ jikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa b'konformità mal-Artikolu 8 
tat-TFUE biex titrawwem l-ugwaljanza fit-
trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa 
u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu 
l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-

(28) L-Istati Membri, anke permezz tal-
awtoritajiet ta' ġestjoni tagħhom fil-livell 
nazzjonali u reġjonali u l-Kummissjoni 
jenħtieġ li jiżguraw li l-FSE+ 
jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE biex 
titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-
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termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u l-
progressjoni tal-karriera. Jenħtieġ jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà fis-
soċjetà b'mod ugwali bħall-oħrajn, u 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltà. 
Jenħtieġ li dawn il-prinċipji jiġu 
kkunsidrati fid-dimensjonijiet kollha u fl-
istadji kollha tat-tħejjija, il-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-
programmi, fil-ħin u b'mod konsistenti 
filwaqt li jkun żgurat li jittieħdu azzjonijiet 
speċifiċi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ 
jenħtieġ ukoll jippromwovi t-tranżizzjoni 
mill-kura residenzjali/istituzzjonali għal 
kura tal-familja u bbażata fuq il-komunità, 
b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Jenħtieġ li l-
FSE+ ma jappoġġax azzjonijiet li 
jikkontribwixxu għal segregazzjoni jew 
esklużjoni soċjali. Ir-Regolament (UE) Nru 
[CPR futur] jistipula li r-regoli dwar l-
eliġibbiltà tan-nefqa jridu jiġu stabbiliti fil-
livell nazzjonali, b'ċerti eċċezzjonijiet li 
għalihom jeħtieġ jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+.

opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-
oqsma kollha, inkluż fejn jidħlu l-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, it-
termini u l-kundizzjonijiet tal-impjiegi u 
tal-progressjoni tal-karriera u l-
pensjonijiet. Huma jenħtieġ li jiżguraw 
ukoll li l-FSE+ jippromwovi 
opportunitajiet indaqs għal kulħadd, 
mingħajr diskriminazzjoni b'konformità 
mal-Artikolu 10 tat-TFUE u jippromwovi 
l-inklużjoni tal-persuni b'diżabbiltà u 
b'mard kroniku fis-soċjetà b'mod ugwali 
bħall-oħrajn u jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltà. Jenħtieġ li dawn il-
prinċipji jiġu kkunsidrati fid-dimensjonijiet 
kollha u fl-istadji kollha tat-tħejjija, il-
monitoraġġ, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tal-programmi, fil-ħin u 
b'mod konsistenti filwaqt li jkun żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-opportunitajiet indaqs. L-FSE+ jenħtieġ 
ukoll li jippromwovi t-tranżizzjoni mill-
kura residenzjali/istituzzjonali għal kura 
tal-familja u bbażata fuq il-komunità, 
b'mod partikolari għal dawk li jġarrbu 
diskriminazzjoni multipla. Dan jenħtieġ 
ukoll li jinkludu l-iżvilupp ta' strateġija ta' 
deistituzzjonalizzazzjoni 
nazzjonali/reġjonali u l-pjan ta' azzjoni. 
Jenħtieġ li l-FSE+ ma jappoġġax 
azzjonijiet li jikkontribwixxu għal 
segregazzjoni jew esklużjoni soċjali. Ir-
Regolament (UE) Nru [CPR futur] jistipula 
li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa jridu 
jiġu stabbiliti fil-livell nazzjonali, b'ċerti 
eċċezzjonijiet li għalihom jeħtieġ jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-
FSE+.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 27

Proposta għal regolament
Premessa 34 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
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għandha valur miżjud sinifikanti u 
għalhekk jenħtieġ li tkun appoġġata mill-
Istati Membri kollha bl-eċċezzjoni ta' 
każijiet iġġustifikati kif xieraq filwaqt li 
jitqies il-prinċipju tal-proporzjonalità. 
Huwa meħtieġ ukoll li jissaħħaħ ir-rwol 
tal-Kummissjoni bil-għan li jiġu ffaċilitati 
l-iskambji ta' esperjenza u ta' 
koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
inizjattivi rilevanti.

Emendi 28

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

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

. .

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

Emendi 29

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

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

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

Emenda 30

Proposta għal regolament
Premessa 50 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50a) B'kunsiderazzjoni tad-diversità tal-
livell ta' żvilupp fir-reġjuni u r-realtajiet 
soċjali differenti madwar l-Ewropa, il-
grad ta' flessibbiltà tal-FSE+ jenħtieġ li 
jkun biżżejjed biex iqis l-ispeċifiċitajiet 
reġjonali u territorjali.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) "miżuri ta' inklużjoni soċjali" 
tfisser proċess li bih isiru sforzi biex jiġu 
miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali, 
biex jiġu żgurati opportunitajiet indaqs u 
biex jinħolqu kundizzjonijiet li 
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jippermettu parteċipazzjoni sħiħa u attiva 
fis-soċjetà;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) "inklużjoni soċjali" tfisser it-titjib 
tat-termini ta' parteċipazzjoni fis-soċjetà, 
b'mod partikolari għall-persuni 
żvantaġġati, permezz tat-titjib tal-
opportunitajiet tagħhom;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-FSE+ għandu l-għan li jappoġġja lill-
Istati Membri fil-livell nazzjonali, reġjonali 
u lokali, permezz tal-ħolqien ta' impjiegi 
sostenibbli, biex jiksbu livelli għoljin ta' 
impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, l-
inklużjoni soċjali u forza tax-xogħol tas-
sengħa u reżiljenti li tkun lesta għad-dinja 
attwali u futura tax-xogħol, b'konformità 
mal-prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
pproklamati mill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni fis-
17 ta' Novembru 2017, biex b'hekk 
jingħata kontribut għall-miri tal-Unjoni 
dwar it-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
L-Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-FSE+ jenħtieġ li appoġġa, iżid il-valur u 
jikkomplimenta l-politiki tal-Istati Membri 
fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali li 
jiżguraw opportunitajiet indaqs, 
ugwaljanza bejn il-ġeneri, aċċess għas-suq 
tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol 
ġusti, protezzjoni u inklużjoni soċjali, u 
livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem, kif stipulat fil-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) b'ġestjoni kondiviża, għal dik il-
parti tal-assistenza li tikkorrispondi mal-

a) b'ġestjoni kondiviża, 
b'kunsiderazzjoni tal-awtoritajiet reġjonali 
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għanijiet speċifiċi indikati fl-Artikolu 4(1) 
(“il-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+”), 
u

fejn il-qafas istituzzjonali u legali tal-Istati 
Membri jipprevedi dan, għal dik il-parti 
tal-assistenza li tikkorrispondi mal-
għanijiet speċifiċi indikati fl-Artikolu 4(1) 
("il-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+"), 
u

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) jitjieb l-aċċess għall-impjiegi ta' 
kwalità għolja għall-persuni kollha li qed 
ifittxu impjieg, inklużi ż-żgħażagħ, b'rabta 
mal-qgħad għoli, marġinalizzati jew gruppi 
żvantaġġjati, dawk b'diżabbilitajiet, jew li 
jgħixu f'żoni rurali, muntanjużi u f'żoni 
urbani deprivati, il-persuni li jinsabu qrib l-
irtirar; il-persuni qiegħda fit-tul, u l-persuni 
inattivi u jiġu promossi l-impjiegi 
indipendenti, l-intraprenditorija, inkluż l-
iżvilupp tal-SMEs, akkumpanjati minn 
programmi ta' taħriġ speċifiċi u l-
ekonomija soċjali anke permezz ta' taħriġ 
fuq il-post tax-xogħol u l-apprendistat;
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) jiġu modernizzati l-istituzzjonijiet u 
s-servizzi tas-suq tax-xogħol biex jiġu 
vvalutati u antiċipati l-ħtiġijiet fil-ħiliet, u 
jkunu żgurati assistenza u appoġġ fil-ħin u 
personalizzati għat-tqabbil mad-domanda, 
għat-tranżizzjonijiet u l-mobbiltà fis-suq 
tax-xogħol ħalli titjieb il-kwalità tal-imjiegi 
fl-aspetti kollha tagħhom;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) jitjiebu l-kwalità, l-aċċessibbiltà,l-
effikaċja u r-rilevanza fis-suq tax-xogħol 

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

suq tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni 
u t-taħriġ, ħalli jappoġġaw il-kisba tal-
kompetenzi ewlenin, inkluż il-ħiliet diġitali 
b'kunsiderazzjoni xierqa għad-distakk 
diġitali, biex jinżamm il-pass ma' soċjeta li 
qed tinbidel b'mod kontinq, filwaqt li tiġi 
promossa wkoll l-inklużjoni diġitali;

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) jiġi promoss l-aċċess ugwali għal 
edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità u inklużiv, 
u t-tlestija tagħhom, l-indirizzar adegwat 
tat-tluq bikri mill-edukazzjoni, b'mod 
partikolari għall-gruppi marġinalizzati u 
għall-gruppi żvantaġġati, għal dawk li 
jinsabu f'żoni urbani, rurali jew remoti, 
mill-edukazzjoni bikrija tul it-tfulija u 
mill-kura, permezz tal-edukazzjoni u t-
taħriġ ġenerali u vokazzjonali sal-livell 
terzjarju, kif ukoll l-edukazzjoni u t-
tagħlim għall-adulti, inkluż l-iffaċilitar tal-
mobbiltà tat-tagħlim għal kulħadd u l-
aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabbiltà;

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vi) jiġi promoss it-tagħlim tul il-ħajja, 
kif ukoll it-tagħlim informali u mhux 
formali, b'mod partikolari l-
opportunitajiet flessibbli ta' titjib tal-ħiliet 
u taħriġ mill-ġdid għal kulħadd filwaqt li
jitqiesu l-ħiliet diġitali, jiġu antiċipati aħjar 
it-tibdil u l-ħtiġijiet il-ġodda fil-ħiliet 
abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, jiġu 
ffaċilitati t-tranżizzjonijiet tal-karrieri u tiġi 
promossa l-mobbiltà professjonali, 
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titrawwem il-parteċipazzjoni fis-soċjetà u 
jiġu trattati l-isfidi tas-soċjetà;

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vii) titrawwem l-inklużjoni attiva ħalli 
jiġu promossi opportunitajiet indaqs u 
parteċipazzjoni attiva, u jitjiebu l-
impjegabbiltà u l-aċċess għall-impjiegi 
għall-grupp żvantaġġati;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt viii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

viii. titħeġġeġ l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi utal-persuni minn komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma;

viii. titħeġġeġ l-integrazzjoni 
soċjoekonomika taċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi inklużi l-migranti u r-rifuġjati taħt 
protezzjoni internazzjonali u tal-persuni
minn komunitajiet marġinalizzati bħar-
Rom, u l-integrazzjoni aħjar tal-migranti 
fis-suq tax-xogħol;

Emenda 46

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xia) tissaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali 
tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-partijiet 
interessati u l-amministrazzjoni pubblika 
effiċjenti;

Emenda 47
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt xib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xib) tiżdied l-integrazzjoni 
soċjoekonomika ta' komunitajiet 
marġinalizzati, migranti u gruppi 
żvantaġġati, permezz ta' miżuri integrati li 
jinkludu l-akkomodazzjoni u s-servizzi 
soċjali;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ewropa aktar intelliġenti bl-
iżvilupp u bl-adattament kontinwu ta' 
ħiliet għal speċjalizzazzjoni intelliġenti, 
b'rabta dejjem akbar mal-iżviluppi 
f'teknoloġiji ġodda, ħiliet għal teknoloġiji 
abilitanti essenzjali, tranżizzjoni 
industrijali, impjiegi ekoloġiċi u l-iżvilupp 
sostenibbli, kooperazzjoni settorjali b'rabta 
mal-ħiliet u l-intraprenditorjali, it-taħriġ 
tar-riċerkaturi, mentors, coaches u 
trainers, b'mod partikolari fl-oqsma tal-
kapital uman u tal-iżvilupp tar-riżorsi 
umani, l-attivitajiet ta' netwerking u 
sħubijiet bejn istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni ogħla, l-istituzzjonijiet tat-
taħriġ vokazzjonali u edukattiv (VET), iċ-
ċentri tar-riċerka u t-teknoloġija, u l-
intrapriżi u l-gruppi, l-appoġġ għall-
mikrointrapriżi, l-intrapriżi żgħar u medji u 
l-ekonomija soċjali;

Emenda 49

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

2. Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi 
aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm 
bżonn għall-adattament tal-ħiliet u l-
kwalifiki, it-titjib tal-ħiliet għal kulħadd, 
inkluż tal-forza tax-xogħol, il-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-
ambjent, il-klima u l-enerġija, u l-
bijoekonomija.

2. Ewropa aktar ekoloġika, b'sistemi 
aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm 
bżonn fl-istadji differenti tal-attività 
professjonali għas-sensibilizzazzjoni dwar 
it-tibdil fil-klima, l-adattament tal-ħiliet u 
l-kwalifiki, it-titjib tal-ħiliet għall-persuni 
li jinsabu f'impjieg attiv u għal dawk li 
qegħdin jfittxu mpjieg, il-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-
ambjent, il-klima u l-enerġija, l-ekonomija 
ċirkolari u l-bijoekonomija.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini 
permezz ta' miżuri favur it-tnaqqis tal-
faqar u l-inklużjoni soċjali 
b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet taż-
żoni urbani, rurali u kostali bil-ħsieb li 
jiġu indirizzati l-inugwaljanzi 
soċjoekonomiċi fil-bliet u r-reġjuni.

Emenda 51

Proposta għal regolament
L-Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju totali għall-
FSE+ tul il-perjodu 2021-2027 għandu 
jkun ta' EUR 101 174 000 000 bi prezzijiet 
attwali.

1. Ir-riżorsi disponibbli għall-FSE+ 
għandhom jammontaw għal 27.5 % tar-
riżorsi skont il-għan Investiment għat-
tkabbir u l-impjiegi (jiġifieri
EUR 99 786 000 000 fi prezzijiet tal-
2018), bl-esklużjoni tal-ammont għas-
saħħa, l-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali.

Emenda 52
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 53

Proposta għal regolament
L-Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 54
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri, anke permezz tal-
awtoritajiet maniġerjali tagħhom fil-livell 
nazzjonali u reġjonali, għandhom 
jikkonċentraw ir-riżorsi b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ fuq interventi li 
jindirizzaw l-isfidi relatati mal-ambitu u l-
missjoni tal-FSE+ u identifikati fl-
istrateġiji reġjonali, fil-programmi 
nazzjonali ta' riforma tagħhom, fir-
rakkomandazzjoni rilevanti speċifiċi 
għall-pajjiż, b'kunsiderazzjoni tat-tabella 
ta' valutazzjoni soċjali tas-Semestru 
Ewropew, adottati b'konformità mal-
Artikolu 121(2) tat-TFUE u mal-
Artikolu 148(4) tat-TFUE, b'rispett lejn il-
prinċipji u d-drittijiet stabbiliti fil-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-
bżonnijiet ta' investiment lokali, reġjonali 
u nazzjonali, u s-sjieda tar-riformi fuq il-
post.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u, meta xieraq, il-
Kummissjoni, għandhom irawmu sinerġiji 
u jiżguraw koordinazzjoni, 
komplementarjetà u koerenza bejn l-FSE+ 
u fondi, programmi u strumenti oħra tal-
Unjoni bħal Erasmus, il-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil u l-Programm ta' 
Appoġġ għar-Riformi, inklużi l-Għodda 
għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku, kemm fil-fażi tal-
ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni. 
L-Istati Membri u, meta xieraq, il-

L-Istati Membri permezz tal-awtoritajiet 
maniġerjali tagħhom fil-livell nazzjonali u
reġjonali, u meta xieraq, il-Kummissjoni, 
għandhom irawmu sinerġiji u jiżguraw 
koordinazzjoni, komplementarjetà u 
koerenza bejn l-FSE+ u fondi oħra tal-
Unjoni, bħall-fondi SIE u b'mod 
partikolari l-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni, 
kif ukoll programmi u strumenti tal-Unjoni
bħal Erasmus, l-Orizzont Ewropa, il-Fond 
għall-Migrazzjoni u l-Ażil u l-Programm 
ta' Appoġġ għar-Riformi, inklużi l-Għodda 
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Kummissjoni, għandhom itejbu l-
mekkaniżmi għall-koordinazzjoni biex 
tkun evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u 
tkun żgurata l-kooperazzjoni mill-qrib bejn 
dawk responsabbli mill-implimentazzjoni, 
biex iwettqu azzjonijiet ta' appoġġ koerenti 
u ssimplifikati.

għat-Twettiq ta' Riformi u l-Istrument ta' 
Appoġġ Tekniku, kemm fil-fażi tal-
ippjanar kif ukoll waqt l-implimentazzjoni, 
mingħajr preġudizzju għall-objettivi tal-
FSE+ kif stipulat fl-Artikoli 2 u 4. L-Istati 
Membri u, meta xieraq, il-Kummissjoni, 
għandhom itejbu l-mekkaniżmi għall-
koordinazzjoni biex tkun evitata d-
duplikazzjoni tal-isforzi u tkun żgurata l-
kooperazzjoni mill-qrib bejn dawk l-
awtoritajiet maniġerjali responsabbli mill-
implimentazzjoni, biex iwettqu approċċi 
integrati, u azzjonijiet ta' appoġġ koerenti 
u ssimplifikati.

Emenda 56

Proposta għal regolament
L-Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw ammont xieraq mir-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet 
reġjonali, biex jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati 
b'konformità mal-Artikolu 121(2) tat-
TFUE u l-Artikolu 148(4) tat-TFUE u fis-
Semestru Ewropew li jaqgħu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE+ kif stabbilit fl-
Artikolu 4, ikkomplementati bi flessibbiltà 
suffiċjenti fil-livell tal-awtorità 
maniġerjali biex jiġu identifikati l-
prijoritajiet u l-oqsma għall-investimenti 
FSE+ bi qbil mal-isfidi lokali/reġjonali 
speċifiċi u b'kunsiderazzjoni tal-prinċipji 
u d-drittijiet stipulati fil-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali, kif ukoll tal-objettiv 
ta' titjib tal-konverġenza ekonomika, 
soċjali u territorjali.
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Emenda 57

Proposta għal regolament
L-Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom 
jallokaw mill-anqas 25 % tar-riżorsi 
tagħhom b'ġestjoni kondiviża tal-FSE+, 
fejn rilevanti, għall-għanijiet speċifiċi fil-
qasam tal-politika tal-inklużjoni soċjali 
stabbiliti fil-punti (vii) u (xi) tal-
Artikolu 4(1), inkluża l-modernizzazzjoni 
tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali u l-
promozzjoni tal-integrazzjoni 
soċjoekonomika ta' ċittadini minn pajjiżi 
terzi. L-Istati Membri jistgħu jużaw din l-
allokazzjoni biex jindirizzaw l-isfidi 
differenti li joriġinaw mill-qgħad ħalli 
joffru appoġġ għall-miżuri ta' kontra l-
faqar li jmorru lil hinn mill-miżuri attivi 
tas-suq tax-xogħol.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jallokaw tal-
anqas 4 % tar-riżorsi tagħhom b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+ għall-għan speċifiku li 
jindirizza l-inklużjoni soċjali tal-persuni l-
aktar fil-bżonn u/jew f'deprivazzjoni
materjali, kif stabbilit fil-punt (xi) tal-
Artikolu 4(1).

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni minima ta' 4 % tippermetti wkoll li jiġi sostnut il-livell ta' riżorsi disponibbli taħt 
il-Fond attwali għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD) 
(EUR 4 biljun bejn l-2014 u l-2020). L-Istati Membri għandu jkollhom il-libertà li jiddeċiedu 
jekk iridux jipprovdu għajnuna alimentari, għajnuna materjali jew miżuri ta' inklużjoni 
soċjali għall-aktar persuni fil-bżonn, skont il-kuntesti nazzjonali tagħhom.
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Meta jimplimentaw dawn l-azzjonijiet, l-
Istati Membri għandhom jagħtu prijorità 
liż-żgħażagħ inattivi u qiegħda fit-tul, 
jiffokaw fuq dawk li jinsabu f'żoni rurali 
ħalli jipprevjenu d-depopolazzjoni u 
jistabbilixxu miżuri mmirati ta' kuntatt.

Emenda 61
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Proposta għal regolament
L-Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet maniġerjali ta' Stat 
Membru, fil-livell nazzjonali u reġjonali, 
għandhom jiżguraw li l-parteċipazzjoni 
tal-awtoritajiet reġjonali u lokali, tas-sħab
soċjali u ekonomiċi, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u l-benefiċjarji fl-istadji 
kollha tal-preparazzjoni, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni skont l-FSE+ hija garantita 
bi qbil mal-prinċipji stipulati fl-Artikolu 6 
tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet 
Komuni, inkluż il-Kodiċi tal-Kondotta 
Ewropea dwar Sħubija (ECCP). Dan 
għandu japplika għat-twettiq tal-politiki 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali appoġġati mill-fergħa b'ġestjoni 
kondiviża tal-FSE+.

Emenda 62

Proposta għal regolament
L-Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 63

Proposta għal regolament
L-Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

għandhom jiġu pprogrammati fi prijorità 
jew programm apposta. Ir-rata ta' 
kofinanzjament għal tali prijorità jew 
programm hija stabbilita għal 85 %.

Emenda 64

Proposta għal regolament
L-Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ skont l-Artikolu 7(5) għandu jiġi 
pprogrammat fi prijorità apposta u din 
għandha tappoġġja l-għan speċifiku 
stabbilit fil-punt (i) tal-Artikolu 4(1).

L-appoġġ skont l-Artikolu 7(5) għandu jiġi 
pprogrammat fi prijorità apposta u din 
għandha tappoġġa l-għan speċifiku 
stabbilit fil-punt (i) u (v) tal-Artikolu 4(1).

Emenda 65

Proposta għal regolament
L-Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-azzjonijiet li jindirizzaw l-isfidi 
identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 
rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi (CSRs) u 
fis-Semestru Ewropew imsemmija fl-
Artikolu 7(2) għandhom jiġu 
pprogrammati fi prijorità apposta waħda 
jew bosta. Għandha tiġi żgurata biżżejjed 
flessibbiltà fil-livell tal-awtorità ta' 
ġestjoni biex jiġu identifikati l-prijoritajiet 
u l-oqsma għall-investimenti tal-FSE+ 
b'konformità mal-isfidi lokali jew 
reġjonali speċifiċi, minħabba n-natura 
annwali tas-CSRs u l-karattru pluriennali 
tal-ipprogrammar tal-FSE+. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-
konsistenza, il-koerenza u s-sinerġiji ta' 
dawn il-prijoritajiet mal-Pilastru 
Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, il-Ftehim 
ta' Pariġi u mal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli. Għandha tiġi żgurata 
biżżejjed flessibbiltà fil-livell tal-awtorità 
maniġerjali biex jiġu identifikati l-
prijoritajiet u l-oqsma għall-investimenti 
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tal-FSE+ bi qbil mal-isfidi lokali u 
reġjonali speċifiċi.

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a

Żvilupp territorjali integrat

L-FSE+ jista' jappoġġa l-iżvilupp 
territorjali integrat fi programmi taħt iż-
żewġ għanijiet imsemmija fl-Artikolu 4(2) 
tar-Regolament (UE) 2018/xxxx [is-CPR 
il-ġdid]bi qbil mal-Kapitolu II tat-
Titolu III ta' dan ir-Regolament [is-CPR 
il-ġdid]. 2. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw l-iżvilupp territorjali 
integrat, appoġġat mill-FSE+, 
esklużivament permezz tal-formoli 
msemmija fl-Artikolu [22] tar-Regolament
(UE) 2018/xxxx [is-CPR il-ġdid].

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 11b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11b

Kooperazzjoni transnazzjonali

L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw 
azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali taħt prijorità speċifika. 3. 
L-azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali jistgħu jiġu pprogrammati 
taħt kull wieħed mill-objettivi speċifiċi 
stipulati fil-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu 4(1). 4. Ir-rata massima ta' 
kofinanzjament għal din il-prijorità tista' 
tiżdied għal 95 % għall-allokazzjoni ta' 
massimu ta' 5 % tal-allokazzjoni 
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nazzjonali tal-FSE+ taħt ġestjoni 
kondiviża  għal prijoritajiet simili.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet innovattivi Azzjonijiet innovattivi u l-iżvilupp 
territorjali integrat

Emenda 69

Proposta għal regolament
L-Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) Permezz tal-FSE+, l-Istati Membri 
għandhom jappoġġaw azzjonijiet ta' 
innovazzjoni soċjali u esperimentazzjoni
soċjali, inkluż it-tisħiħ ta' approċċi 
innovattivi ttestjati fuq skala iżgħar, jew 
isaħħu approċċi minn isfel għal fuq 
ibbażati fuq sħubijiet li jinvolvu 
awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari fil-
livell lokali u reġjonali, is-settur privat u s-
soċjetà ċivili bħall-Gruppi ta' Azzjoni 
Lokali li jfasslu u jimplimentaw strateġiji 
tal-iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità
li jikkunsidraw il-karatteristiċi lokali.

Emenda 70

Proposta għal regolament
L-Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi 
jistgħu jiġu pprogrammati fi ħdan 
kwalunkwe wieħed mill-objettivi speċifiċi 
stabbiliti fil-punti (i) sa (x) tal-

3. Azzjonijiet u approċċi innovattivi, 
kif ukoll l-iżvilupp territorjali integrat
jistgħu jiġu pprogrammati fi ħdan 
kwalunkwe wieħed mill-għanijiet speċifiċi 
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Artikolu 4(1). stabbiliti fil-punti (i) sa (x) tal-
Artikolu 4(1).

Emenda 71

Proposta għal regolament
L-Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Stat Membru għandu 
jiddedika mill-inqas prijorità waħda għall-
implimentazzjoni ta' wieħed mill-
paragrafi 1 u 2, jew għat-tnejn li huma. Ir-
rata ta' kofinanzjament massima għal 
dawn il-prijoritajiet tista' tizdied għall-
90 % għall-allokazzjoni ta' massimu ta' 
5 % tal-allokazzjoni nazzjonali tal-FSE+ 
b'ġestjoni kondiviża għal dawn il-
prijoritajiet.

4. Mill-anqas 10 % tar-riżorsi tal-
FSE+ fil-livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-implimentazzjoni ta' wieħed 
mill-paragrafi 1 jew 2, jew għat-tnejn li 
huma.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-indikaturi li jirreferu għall-
individwi jridu dejjem jiġu diżaggregati 
skont is-sess.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 74

Proposta għal regolament
L-Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż għax-xiri tal-ikel u/jew 
assistenza materjali bażika, inkluż l-
ispejjeż relatati mal-ġarr tal-ikel u/jew 
assistenza materjali bażika lill-benefiċjarji 
li jwasslu l-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika lir-riċevituri finali;

(a) l-ispejjeż għax-xiri tal-ikel, il-
promozzjoni tax-xiri lokali, u/jew 
assistenza materjali bażika, inkluż l-
ispejjeż relatati mal-ġarr tal-ikel u/jew 
assistenza materjali bażika lill-benefiċjarji 
li jwasslu l-ikel u/jew l-assistenza materjali 
bażika lir-riċevituri finali;

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 20, paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u 
tal-ħażna li jġarrbu l-benefiċjarji involuti 
fit-tqassim tal-ikel u/jew l-assistenza 
materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn 
b'rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a); jew 5 % tal-ispejjeż tal-valur 
tal-prodotti alimentari li jkun sar 

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tal-ġarr u 
tal-ħażna li jġarrbu l-benefiċjarji involuti 
fit-tqassim tal-ikel u/jew l-assistenza 
materjali bażika lill-aktar persuni fil-bżonn 
b'rata fissa ta' 5 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a); jew 5 % tal-ispejjeż tal-valur 
tal-prodotti alimentari li jkun sar 



PE625.392v02-00 42/50 AD\1165823MT.docx

MT

disponiment minnhom b'konformità mal-
Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 
1308/2013.

disponiment minnhom b'konformità mal-
Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/2013. tista' tiġi stabbilita rata 
fissa ogħla mill-Awtorità Maniġerjali 
permezz ta' metodu ta' kalkolu ġust, ekwu 
u verifikabbli bbażat fuq: (i) data 
statistika, informazzjoni oġġettiva oħra 
jew ġudizzju espert; jew (ii) id-data storika 
vverifikata ta' benefiċjarji individwali;

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ispejjeż għall-ġbir, il-ġarr, il-
ħażna u t-tqassim ta' donazzjonijiet tal-ikel 
u attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni 
direttament relatati;

(d) l-ispejjeż għall-ġbir, il-ġarr, il-
ħażna u t-tqassim ta' donazzjonijiet tal-ikel 
u attivitajiet ta' informazzjoni u 
sensibilizzazzjoni direttament relatati;

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) tagħti appoġġ għall-iżvilupp tal-
ekosistema tas-suq relatata mal-provvista 
ta' mikrofinanzjament għall-mikrointrapriżi 
fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp tagħhom, 
b'mod partikolari lil dawk li jħaddmu 
persuni vulnerabbli u dawk mnedija minn 
żgħażagħ f'żoni rurali, biex tiġi evitata d-
depopolazzjoni;

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) tiżviluppa netwerking fil-livell tal-
UE u d-djalogu mal-partijiet konċernati 
rilevanti u bejniethom fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

f) tiżviluppa kemm l-integrazzjoni u 
n-netwerking fil-livell tal-UE, kif ukoll d-
djalogu mal-partijiet konċernati rilevanti u 
bejniethom fl-oqsma msemmija fl-
Artikolu 4 u tagħti kontribut biex 
tissawwar il-kapaċità istituzzjonali ta' dawn 
il-partijiet konċernati, inkluż is-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi (PES), l-
istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament u l-
istituzzjonijiet li jipprovdu finanzjament 
lill-intrapriżi soċjali u lill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tiswir tal-kapaċitajiet, b'mod 
partikolari:

(c) L-integrazzjoni u t-tiswir tal-
kapaċitajiet, b'mod partikolari:

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt c – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, l-istituzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lil atturi oħra tal-investiment 
soċjali, kif ukoll netwerking;

(iii) tal-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi 
parteċipanti, b'mod partikolari fil-livell 
reġjonali u lokali, l-istituzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali u s-servizzi tal-impjiegi 
responsabbli biex jippromwovu l-mobbiltà 
tal-ħaddiema, tal-istituzzjonijiet tal-
mikrofinanzjament u tal-istituzzjonijiet li 
jipprovdu finanzjament lill-intrapriżi 
soċjali u lil atturi oħra tal-investiment 
soċjali, kif ukoll netwerking;

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Issaħħaħ l-istat ta' tħejjija, il-
ġestjoni u r-rispons fl-UE f'każ ta' kriżijiet 
ħalli ċ-ċittadini jitħarsu mit-theddid 
transfruntier tas-saħħa.

(a) Issaħħaħ l-istat ta' tħejjija, il-
ġestjoni u r-rispons fl-UE f'każ ta' kriżijiet, 
inkluż permezz ta' timijiet ta' rispons 
transfruntiera mħallta, ħalli ċ-ċittadini 
jitħarsu mit-theddid transfruntier tas-saħħa.

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt a – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) toħloq miżuri għat-tiswir tal-
kapaċitajiet għall-istat ta' tħejjija, il-
ġestjoni u r-rispons f'każ ta' kriżijiet

(i) toħloq miżuri għat-tiswir tal-
kapaċitajiet għall-istat ta' tħejjija, il-
ġestjoni u r-rispons f'każ ta' kriżijiet, 
b'kunsiderazzjoni tal-avvenimenti 
potenzjali ta' tibdil fil-klima;

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – subpunt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) tappoġġa l-kapaċità tal-laboratorji (iii) tappoġġa l-kapaċità tal-laboratorji li 
jirrispondu b'mod rapidu għall-emerġenzi 
meta meħtieġa;

Emendi 86

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

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

Emendi 87

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

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

(iv) tiżviluppa u timplimenta approċċi li 
jwieġbu għall-isfidi tal-futur tas-sistema 
tas-saħħa nazzjonali u reġjonali, b'iffukar 
fuq ir-reġjuni ultraperiferiċi;

Emendi 88

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

(i) kollaborazzjoni u sħubijiet 
transfruntieri, inkluż fir-reġjuni 
transfruntieri;

(i) kollaborazzjoni u sħubijiet 
transfruntieri, inkluż fir-reġjuni u 
ultraperiferiċi transfruntieri;
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Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) Eżerċizzji dwar l-istat tat-tħejjija 
għal kriżijiet tas-saħħa.

(iii) Eżerċizzji dwar l-istat tat-tħejjija 
għal kriżijiet tas-saħħa u t-tfassil ta' 
risposti bbażati fuq xenarji potenzjali;

Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tiswir tal-kapaċitajiet, b'mod 
partikolari:

(c) L-integrazzjoni u t-tiswir tal-
kapaċitajiet, b'mod partikolari:

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c – subpunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) b'appoġġ għal iskjerament, tħaddim 
u manteniment ta' infrastruttura tal-IT 
għall-iskambju tad-data;

(iii) b'appoġġ għal iskjerament, tħaddim 
u manteniment ta' infrastruttura tal-IT 
għall-iskambju tad-data u li jiżgura l-
protezzjoni tad-data;

Emenda 92

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tfal li jgħixu fl-istituzzjonijiet u l-
orfanatrofji
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Emenda 93

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – subpunt 1b – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

data rigward it-tranżizzjoni minn kura 
istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-
familja u fil-komunità

Emenda 94

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

— l-għadd ta' intrapriżi mikro, żgħar u 
medji appoġġati (inkluż l-intrapriżi 
koperattivi u l-intrapriżi soċjali).

— l-għadd ta' intrapriżi mikro, żgħar u 
medji appoġġati (inkluż l-intrapriżi 
koperattivi u l-intrapriżi soċjali u intrapriżi 
oħrajn tal-ekonomija soċjali stabbilita 
permezz tal-leġiżlazzjoni speċifika tal-
Istati Membri).

Emenda 95

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-indikatur komuni tar-riżultati 
immedjati għall-entitajiet huma:

- In-numru ta' intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (inklużi intrapriżi 
kooperattivi u intrapriżi oħra tal-
ekonomija soċjali stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni speċifika tal-Istati Membri) li 
bdew l-attività tagħhom wara l-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programm.

Emenda 96

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Indikaturi tar-riżultati komuni 
għall-entitajiet fuq żmien itwal

- In-numru ta' intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (inklużi intrapriżi 
kooperattivi u intrapriżi oħra tal-
ekonomija soċjali stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni speċifika tal-Istati Membri) li 
jżommu l-attività tagħhom fi żmien sitt 
xhur mit-tnedija tagħhom.
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