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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huwa l-inizjattiva l-ġdida tal-UE li tippromwovi s-solidarjetà 
bħala valur bażiku tal-UE fost iċ-ċittadini tagħha u fost l-Istati Membri tagħha, u toħloq 
opportunitajiet biex iż-żgħażagħ jagħmlu volontarjat jew jaħdmu fi proġetti f'pajjiżhom stess 
jew barra minn pajjiżhom li jkunu ta' benefiċċju għall-komunitajiet u għan-nies madwar l-
Ewropa.

L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti liż-żgħażagħ għandhom ikunu ta' kwalità għolja, fis-sens li
għandhom iwieġbu għall-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
komunitajiet, joffru liż-żgħażagħ l-opportunità li jiksbu għarfien, ħiliet u kompetenzi siewja, 
ikunu finanzjarjament aċċessibbli għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati f'kundizzjonijiet sikuri 
u sani. Ir-Rapporteur tenfasizza b'mod speċjali li l-attivitajiet ta' solidarjetà offruti liż-
żgħażagħ għandhom ikunu mmirati lejn dawk li huma barra mill-edukazzjoni, impjieg jew 
taħriġ (NEET).

L-attivitajiet ta' volontarjat (kemm fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) jikkostitwixxu 
esperjenza rikka f'kuntest ta' tagħlim mhux formali u informali li ssaħħaħ l-iżvilupp personali, 
soċjoedukattiv u professjonali taż-żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva u l-impjegabbiltà 
tagħhom. Ir-Rapporteur enfasizzat li l-parteċipanti fl-attivitajiet ta' volontarjat għandhom jiġu 
kkumpensati bis-sħiħ għall-ispejjeż tagħhom relatati mal-attività ta' volontarjat, bħalma huma 
l-akkomodazzjoni, it-trasport lokali, il-flus għall-ispejjeż żgħar, l-ikliet, it-trasport mill-post 
ta' residenza tagħhom sal-post tal-volontarjat u lura. 

Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà joffri liż-żgħażagħ l-opportunità li jfasslu u jimplimentaw il-
proġetti tagħhom stess immirati biex jindirizzaw sfidi speċifiċi għall-benefiċċju tal-
komunitajiet lokali u reġjonali tagħhom. Dawn il-proġetti jservu ta' trampolin għal 
involviment ulterjuri f'attivitajiet ta' solidarjetà u huma opportunità biex jiġu ppruvati ideat u 
biex iż-żgħażagħ jingħataw appoġġ biex huma stess ikunu dawk li jixprunaw l-azzjonijiet ta' 
solidarjetà. Barra minn hekk, il-proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà huma l-ewwel pass 
biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jiġu inkoraġġiti jinvolvu ruħhom 
f'impjieg indipendenti jew fit-twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta' organizzazzjonijiet 
nongovernattivi, ta' intrapriżi soċjali jew ta' korpi oħra attivi fis-settur tas-solidarjetà, f'dak ta' 
mingħajr skop ta' qligħ u f'dak taż-żgħażagħ.

Kwalunkwe entità li tixtieq tieħu sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandha tirċievi 
tikketta tal-kwalità bħala prekundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni. Ir-Rapporteur tenfasizza li 
t-tikketta tal-kwalità attribwita għandha terġa' tiġi vvalutata mill-inqas kull sentejn u tista' tiġi 
revokata jekk, fil-kuntest tal-verifiki li jridu jitwettqu, jinstab li l-kundizzjonijiet li wasslu 
għall-attribuzzjoni tagħha ma baqgħux issodisfati.

Jenħtieġ li jiġu żgurati sensibilizzazzjoni, reklamar u disseminazzjoni xierqa tal-
opportunitajiet u tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-Programm, fil-livell Ewropew, 
nazzjonali, reġjonali u lokali. B'dak il-mod, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-intrapriżi 
soċjali li tinkoraġġihom jappoġġaw l-attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Sabiex 
jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, preferibilment il-
Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji nazzjonali għandhom jaħdmu mill-qrib flimkien fi 
sħubija ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi, intrapriżi soċjali, organizzazzjonijiet taż-
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żgħażagħ u partijiet ikkonċernati lokali li għandhom għarfien espert fl-azzjonijiet ta' 
solidarjetà.

Din il-proposta tintroduċi għadd ta' simplifikazzjonijiet għall-individwi, għall-
organizzazzjonijiet u fil-livell istituzzjonali. Ir-Rapporteur tipproponi aktar 
simplifikazzjonijiet tal-proċedura finanzjarja eżistenti, billi tagħti preferenza lill-għażla 
ssimplifikata fir-rigward tal-kosti, sabiex jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji. Ir-
Rapporteur taqbel mal-proposta għall-istabbiliment tal-istandards ta' kontroll intern għall-
aġenzija nazzjonali kkonċernata u r-regoli għall-ġestjoni, min-naħa tal-aġenziji nazzjonali, tal-
fondi tal-Unjoni għall-appoġġ b'għotja, iżda filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti tas-simplifikazzjoni 
u mingħajr ma jiġi impost piż addizzjonali fuq il-parteċipanti u fuq l-organizzazzjonijiet 
parteċipanti.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea hi mibnija fuq 
is-solidarjetà, fost iċ-ċittadini tagħha u fost 
l-Istati Membri tagħha. Dan il-valur
komuni jiggwida l-azzjonijiet tagħha u 
jipprovdi l-unità neċessarja biex jiġu 
indirizzati sfidi attwali u fil-ġejjieni għas-
soċjetà, li ż-żgħażagħ Ewropej huma lesti 
li jgħinu jindirizzaw billi jesprimu s-
solidarjetà tagħhom fil-prattika.

(1) L-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq 
valuri komuni u s-solidarjetà fost iċ-
ċittadini tagħha u l-Istati Membri tagħha u 
bejn il-ġenerazzjonijiet. Dawn il-valuri
komuni jiggwidaw l-azzjonijiet tagħha u 
jipprovdu l-unità neċessarja biex jiġu 
indirizzati l-isfidi attwali u tal-ġejjieni tas-
soċjetà fil-livell Ewropew u dak 
internazzjonali, li ż-żgħażagħ Ewropej 
huma lesti li jgħinu jindirizzaw billi 
jesprimu s-solidarjetà tagħhom fil-prattika.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha “Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà” tas-
7 ta' Diċembru 201618, il-Kummissjoni 

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà" tas-
7 ta' Diċembru 201618, il-Kummissjoni 
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saħqet fuq il-bżonn li jissaħħu l-pedamenti 
għal ħidma ta' solidarjetà madwar l-
Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu pprovduti 
b'iktar opportunitajiet u ta' kwalità aħjar 
għall-attivitajiet ta' solidarjetà li jkopru 
firxa wiesgħa ta' oqsma, u biex jingħata 
appoġġ lill-atturi nazzjonali u lokali, fl-
isforzi tagħhom biex jindirizzaw sfidi u 
kriżijiet differenti. Il-Komunikazzjoni 
nediet l-ewwel fażi tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà li fiha ġew immobilizzati 
programmi differenti tal-Unjoni biex joffru 
opportunitajiet ta' volontarjat, ta' 
traineeship jew ta' impjiegi liż-żgħażagħ 
madwar l-UE.

saħqet fuq il-bżonn li jissaħħu l-pedamenti 
għal ħidma ta' solidarjetà madwar l-
Ewropa, biex iż-żgħażagħ jiġu pprovduti 
b'iktar opportunitajiet u ta' kwalità aħjar 
għall-attivitajiet ta' solidarjetà li jkopru 
firxa wiesgħa ta' oqsma, u biex jingħata 
appoġġ lill-atturi nazzjonali, reġjonali u 
lokali, fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw 
sfidi u kriżijiet differenti. Il-
Komunikazzjoni nediet l-ewwel fażi tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà li fiha ġew 
immobilizzati programmi differenti tal-
Unjoni biex joffru opportunitajiet ta' 
volontarjat, ta' traineeship jew ta' impjiegi 
liż-żgħażagħ madwar l-UE.

___________________ __________________

18 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (COM(2016) 0942 final).

18 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (COM(2016) 0942 final).

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu 
pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 
faċilment aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 
f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu
jippermettulhom jesprimu l-impenn 
tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 
filwaqt li jiksbu esperjenza, ħiliet u 
kompetenzi siewja għall-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-
impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet 
jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-
voluntiera, tat-trainees u tal-ħaddiema 
żgħażagħ.

(5) Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu 
pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 
faċilment aċċessibbli u inklużivi biex 
jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' solidarjetà, 
li se jippermettulhom jesprimu l-impenn 
tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet, 
inklużi l-komunitajiet lokali, filwaqt li 
jiksbu esperjenza, għarfien, ħiliet u 
kompetenzi siewja għall-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-
impjegabbiltà tagħhom fil-livell nazzjonali, 
reġjonali, Ewropew u fejn xieraq fil-livell 
transfruntier jew internazzjonali. Dawk l-
attivitajiet jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-
mobilità tal-voluntiera, tat-trainees u tal-
ħaddiema żgħażagħ.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 
liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja, fis-sens li dawn għandhom 
iwieġbu għall-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-
soċjetà, jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
komunitajiet, joffru liż-żgħażagħ l-
opportunità li jiksbu għarfien u kompetenzi 
siewja, ikunu finanzjarjament aċċessibbli 
għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati 
f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin.

(6) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 
liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja u jimmiraw b'mod speċjali għal 
dawk li huma barra mill-edukazzjoni, 
impjieg jew taħriġ (NEET), fis-sens li 
jenħtieġ li jwieġbu għall-ħtiġijiet mhux 
issodisfati tas-soċjetà, jikkontribwixxu 
għat-tisħiħ tal-komunitajiet lokali u l-
koeżjoni soċjali, joffru liż-żgħażagħ l-
opportunità li jiksbu għarfien, ħiliet u 
kompetenzi siewja, ikunu finanzjarjament 
aċċessibbli għaż-żgħażagħ, u jiġu 
implimentati f'kundizzjonijiet sikuri, 
inklużivi u tajbin.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-
attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni u 
lil hinn. Il-konsistenza u l-
komplimentarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati
flimkien ma' politiki u ma' programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u 
fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri 
u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-
Servizz Volontarju Ewropew19 u l-
Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE20. Dan 
jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-
żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzija 

(7) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-
attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni u 
lil hinn. Il-konsistenza u l-
komplimentarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati 
flimkien ma' politiki u ma' programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u 
fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri 
u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-
Servizz Volontarju Ewropew19 u l-
Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE20. Dan 
jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri, ir-reġjuni u l-ibliet
biex jappoġġaw liż-żgħażagħ u biex 
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-
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għaż-Żgħażagħ billi jipprovdulhom 
opportunitajiet addizzjonali biex jidħlu fis-
suq tax-xogħol fl-għamla ta' traineeships 
jew ta' impjiegi f'oqsma relatati mas-
solidarjetà fi ħdan l-Istat Membru rispettiv 
tagħhom jew bejn il-fruntieri. Hija żgurata 
wkoll il-komplimentarjetà ma' netwerks 
eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma 
pertinenti għall-attivitajiet skont il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-Netwerk 
Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, l-EURES u n-netwerk Eurodesk. 
Barra minn hekk, il-komplimentarjetà bejn 
skemi relatati eżistenti, b'mod partikolari 
skemi ta' solidarjetà nazzjonali u skemi ta' 
mobilità għaż-żgħażagħ, u l-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi 
żgurata permezz ta' elaborazzjoni fuq il-
prattiki tajba fejn xieraq.

xogħol skont il-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
billi jipprovdulhom opportunitajiet 
addizzjonali biex jidħlu fis-suq tax-xogħol 
fl-għamla ta' traineeships jew ta' impjiegi 
f'oqsma relatati mas-solidarjetà fi ħdan l-
Istat Membru rispettiv tagħhom jew bejn 
il-fruntieri. Hija żgurata wkoll il-
komplimentarjetà ma' netwerks eżistenti 
fil-livell tal-Unjoni li huma pertinenti 
għall-attivitajiet skont il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, bħan-Netwerk Ewropew tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, l-EURES u 
n-netwerk Eurodesk. Barra minn hekk, il-
komplimentarjetà bejn skemi relatati 
eżistenti, b'mod partikolari skemi ta' 
solidarjetà nazzjonali u skemi ta' mobilità 
għaż-żgħażagħ, u l-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi żgurata permezz 
ta' elaborazzjoni fuq il-prattiki tajba fejn 
xieraq.

_________________ _________________

19 Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
'Erasmus+': il-programm tal-Unjoni għall-
edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li 
jħassar id-Deċiżjonijiet 
Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u 
Nru 1298/2008/KE (ĠU UE L 347, 
20.12.2013, p. 50).

19 Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' 
Diċembru 2013 li jistabbilixxi "Erasmus+": 
il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, 
taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-
Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 
1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 
347, 20.12.2013, p.50-73).

20 Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 3 ta' 
April 2014 li jistabbilixxi l-Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja ( “l-Inizjattiva Voluntiera tal-
Għajnuna tal-UE” ) (ĠU L 122, 24.4.2014, 
p.1-17).

20 Ir-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 3 ta' 
April 2014 li jistabbilixxi l-Korp 
Volontarju Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja ( “l-Inizjattiva Voluntiera tal-
Għajnuna tal-UE” ) (ĠU L 122, 24.4.2014, 
p.1-17).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jagħti opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ 

(9) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jagħti opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ 
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biex iwettqu attivitajiet ta' volontarjat, 
traineeship jew impjiegi f'oqsma relatati 
mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u 
jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà abbażi 
tal-inizjattiva tagħhom stess. Dawn l-
opportunitajiet jikkontribwixxu għat-tisħiħ 
tal-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 
ċiviku u professjonali tagħhom. Il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa wkoll 
attivitajiet ta' netwerk għall-parteċipanti u 
għall-organizzazzjonijiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll lill-
miżuri li jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet 
appoġġati u li jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti 
tat-tagħlim tagħhom. Għalhekk, dan se 
jikkontribwixxi wkoll għall-kooperazzjoni 
Ewropea rilevanti għaż-żgħażagħ u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv 
tiegħu.

biex iwettqu attivitajiet ta' volontarjat, 
traineeship jew impjiegi f'oqsma relatati 
mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u 
jiżviluppaw programmi u proġetti ta' 
solidarjetà abbażi tal-inizjattiva tagħhom 
stess. Dawn l-opportunitajiet 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà jappoġġa wkoll attivitajiet ta' 
netwerk għall-parteċipanti u għall-
organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, kif ukoll lill-miżuri li jiżguraw 
il-kwalità tal-attivitajiet appoġġati u li 
jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim 
tagħhom. Għalhekk, dan se jikkontribwixxi 
wkoll għall-kooperazzjoni Ewropea 
rilevanti għaż-żgħażagħ u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv 
tiegħu.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-individwu, li jista' jieħu l-għamla ta' 
volontarjat, traineeships u impjiegi, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-intraprenditorija 
– b'mod partikolari l-intraprenditorija 
soċjali –, iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni 
demokratika, il-protezzjoni tal-ambjent u 
tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-
prevenzjoni ta' diżastri, it-tħejjija għalihom 
u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-
iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-
ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 
il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 
fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet u 
appoġġati mill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, filwaqt li jrawmu wkoll l-
iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 
ċiviku u professjonali tal-individwu, li jista' 
jieħu l-għamla ta' volontarjat, traineeships 
u impjiegi, proġetti jew attivitajiet ta' 
netwerking, IT u teknoloġiji ġoddda 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni formali u mhux formali 
u t-tagħlim informali, id-dialogu 
interkulturali, l-inklużjoni soċjali, u t-
taħriġ, l-impjiegi, l-ugwaljanza bejn is-
sessi, l-intraprenditorija – b'mod partikolari 
l-intraprenditorija soċjali –, iċ-ċittadinanza 
u l-parteċipazzjoni demokratika, il-
protezzjoni tal-ambjent u tan-natura, l-
azzjoni klimatika, il-prevenzjoni ta' 
diżastri, it-tħejjija għalihom u l-irkupru 
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servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-
kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-
kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-
attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu 
dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ 
permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu 
jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u 
wara l-attività ta' solidarjetà.

minnhom, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, 
il-forniment ta' oġġetti tal-ikel u mhux tal-
ikel, is-saħħa u l-benessri, il-kreattività u l-
kultura, l-edukazzjoni fiżika u l-isport, l-
assistenza soċjali u s-servizzi soċjali, l-
akkoljenza u l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' 
pajjiżi terzi, il-kooperazzjoni u l-koeżjoni 
territorjali, u l-kooperazzjoni bejn il-
fruntieri. Dawn l-attivitajiet ta' solidarjetà 
jenħtieġ li jinkludu dimensjoni soda ta' 
edukazzjoni u ta' tagħlim u ta' taħriġ 
permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu 
jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u 
wara l-attività ta' solidarjetà.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-attivitajiet ta' volontarjat (kemm 
fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) 
jikkostitwixxu esperjenza rikka f'kuntest ta' 
tagħlim mhux formali u informali li 
ssaħħaħ l-iżvilupp personali, 
soċjoedukattiv u professjonali taż-
żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva u 
l-impjegabbiltà tagħhom. L-attivitajiet ta' 
volontarjat jenħtieġ li ma jkollhomx effett 
avvers fuq impjieg bi ħlas potenzjali jew 
eżistenti, u lanqas ma jenħtieġ li jitqiesu 
bħala sostitut għal dan. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jikooperaw
fir-rigward tal-politiki ta' volontarjat fil-
qasam taż-żgħażagħ permezz ta' metodu 
miftuħ ta' kooperazzjoni.

(11) L-attivitajiet ta' volontarjat (kemm 
fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) 
jikkostitwixxu esperjenza rikka f'kuntest ta' 
tagħlim mhux formali u informali li 
ssaħħaħ l-iżvilupp personali, 
soċjoedukattiv u professjonali taż-
żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva, l-
iskambji ta' prattiki tajba, u l-prospettivi 
tal-impjegabbiltà fis-suq tax-xogħol. L-
attivitajiet ta' volontarjat jenħtieġ li ma 
jkollhomx effett avvers fuq impjieg bi ħlas 
potenzjali jew eżistenti, u lanqas ma 
jenħtieġ li jitqiesu bħala sostitut għal dan. 
Il-parteċipanti fl-attivitajiet ta' volontarjat 
jenħtieġ li jiġu kkumpensati b'mod 
adegwat għall-ispejjeż tagħhom relatati 
mal-attività ta' volontarjat, inklużi l-
akkomodazzjoni, it-trasport lokali, il-flus 
għall-ispejjeż żgħar, l-ikliet, it-trasport 
mill-post ta' residenza tagħhom lejn il-
post tal-attività ta' volontarjat u lura.
Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jikkooperaw fir-rigward tal-politiki ta' 
volontarjat fil-qasam taż-żgħażagħ 
permezz ta' metodu miftuħ ta' 
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kooperazzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ 
hu assi importanti għas-soċjetà u għas-suq 
tax-xogħol. Il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jikkontribwixxi għat-trawwim 
ta' dan l-aspett billi joffri l-opportunità liż-
żgħażagħ li jfasslu u jimplimentaw il-
proġetti tagħhom stess immirati biex 
jindirizzaw sfidi speċifiċi għall-benefiċċju 
tal-komunitajiet lokali. Dawn il-proġetti 
huma opportunità biex jiġu ppruvati ideat
u biex iż-żgħażagħ jiġu appoġġati li jkunu
huma stess dawk li jixprunaw l-attivitajiet 
ta' solidarjetà. Dawn iservu wkoll bħala 
punt tat-tluq għall-involviment ulterjuri 
f'attivitajiet ta' solidarjetà u huma l-ewwel 
pass biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà jitħeġġu sabiex jinvolvu 
rwieħhom f'impjieg indipendenti jew fit-
twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta' 
organizzazzjonijiet nongovernattivi jew ta' 
korpi oħra attivi fis-setturi tas-solidarjetà, 
ta' mingħajr skop ta' qligħ u taż-żgħażagħ.

(13) L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ 
hu assi importanti għas-soċjetà u għas-suq 
tax-xogħol. Il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jikkontribwixxi għat-trawwim 
ta' dan l-aspett billi joffri l-opportunità liż-
żgħażagħ li jfasslu u jimplimentaw il-
proġetti tagħhom stess immirati biex 
jindirizzaw sfidi speċifiċi għall-benefiċċju 
tal-komunitajiet lokali u reġjonali 
tagħhom filwaqt li jittieħed kont tal-fatturi 
lokali, reġjonali u transfruntiera speċifiċi 
fejn ikun meħtieġ. Dawn il-proġetti huma 
opportunità biex jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għal sfidi 
ewlenin u biex iż-żgħażagħ jiġu appoġġati 
biex ikunu huma stess dawk li jixprunaw l-
attivitajiet ta' solidarjetà. Dawn iservu 
wkoll bħala punt tat-tluq għall-involviment 
ulterjuri f'attivitajiet ta' solidarjetà u huma 
l-ewwel pass biex il-parteċipanti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jitħeġġu sabiex 
jinvolvu rwieħhom f'impjieg indipendenti 
jew fit-twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta' 
organizzazzjonijiet nongovernattivi, ta' 
intrapriżi soċjali jew ta' korpi oħra attivi 
fis-setturi tas-solidarjetà, ta' mingħajr skop 
ta' qligħ u taż-żgħażagħ.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni (15) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 



AD\1174303MT.docx 11/24 PE629.617v02-00

MT

partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
attivitajiet u opportunitajiet oħra offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, b'mod 
partikolari billi jiġu offruti taħriġ, appoġġ 
lingwistiku, assigurazzjoni, appoġġ 
amministrattiv u appoġġ wara l-attività lill-
parteċipanti, kif ukoll il-validazzjoni tal-
għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi 
miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom 
fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Is-
sikurezza u s-sigurtà tal-voluntiera jibqgħu 
ta' importanza kruċjali u l-voluntiera ma 
għandhomx jintbagħtu f'operazzjonijiet li 
jitwettqu f'żoni ta' kunflitti armati 
internazzjonali u mhux internazzjonali.

partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
attivitajiet u opportunitajiet oħra offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, b'mod 
partikolari billi jiġu offruti taħriġ, appoġġ 
lingwistiku, aċċess għal servizz ta' appoġġ 
personali, assigurazzjoni, appoġġ 
amministrattiv u appoġġ qabel u wara l-
attività lill-parteċipanti, kif ukoll il-
validazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-
kompetenzi miksuba permezz tal-
esperjenza tagħhom fil-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà. Is-sikurezza u s-sigurtà tal-
voluntiera jibqgħu ta' importanza kruċjali u 
l-voluntiera ma għandhomx jintbagħtu 
f'operazzjonijiet li jitwettqu f'żoni ta' 
kunflitti armati internazzjonali u mhux 
internazzjonali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) It-tikketta tal-kwalità jenħtieġ li 
tiżgura l-konformità tal-organizzazzjonijiet 
parteċipanti mal-prinċipji u mar-rekwiżiti
tal-Karta tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 
fir-rigward tad-drittijiet u tar-
responsabbiltajiet tagħhom matul l-istadji 
kollha tal-esperjenza ta' solidarjetà. Il-kisba 
ta' tikketta tal-kwalità hija prekundizzjoni 
għall-parteċipazzjoni iżda jenħtieġ li ma 
twassalx b'mod awtomatiku għal 
finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

(17) It-tikketta tal-kwalità jenħtieġ li 
tiżgura l-konformità effikaċi u kontinwa 
tal-organizzazzjonijiet parteċipanti mal-
prinċipji u mar-rekwiżiti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, fir-rigward tad-
drittijiet u tar-responsabbiltajiet tagħhom 
matul l-istadji kollha tal-esperjenza ta' 
solidarjetà., inklużi l-fażijiet ta' tħejjija u 
ta' segwitu. Il-kisba ta' tikketta tal-kwalità 
hija prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni 
iżda jenħtieġ li ma twassalx b'mod 
awtomatiku għal finanzjament mill-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kwalunkwe entità li tixtieq tieħu 
sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jenħtieġ li tirċievi tikketta tal-kwalità, 
diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
xierqa. Il-proċess li jwassal għall-
attribuzzjoni ta' tikketta tal-kwalità jenħtieġ 
li jitwettaq fuq bażi kontinwa mill-korpi ta' 
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità attribwita 
jenħtieġ li terġa' tiġi vvalutata b'mod 
perjodiku u tista' tiġi revokata jekk, fil-
kuntest tal-verifiki li jridu jsiru, il-
kundizzjonijiet li wasslu għall-attribuzzjoni 
tagħha jinstab li ma jibqgħux issodisfati.

(18) Kwalunkwe entità li tixtieq tieħu 
sehem fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jenħtieġ li tirċievi tikketta tal-kwalità, 
diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
xierqa. Il-proċess li jwassal għall-
attribuzzjoni ta' tikketta tal-kwalità jenħtieġ 
li jitwettaq fuq bażi kontinwa mill-korpi ta' 
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà. It-tikketta tal-kwalità attribwita 
jenħtieġ li terġa' tiġi vvalutata tal-inqas 
kull erba' snin u tista' tiġi revokata jekk, 
fil-kuntest tal-verifiki li jridu jsiru, jiġi 
kkonstatat li l-kundizzjonijiet li wasslu 
għall-attribuzzjoni tagħha ma għadhomx
issodisfati.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Jenħtieġ li jiġi ffaċilitat it-tkabbir 
tal-proġetti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà. Jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ 
miżuri speċifiċi li jgħini lill-promoturi tal-
proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
biex japplikaw għal għotjiet jew 
jiżviluppaw sinerġiji permezz ta' appoġġ 
għal Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej u l-programmi marbuta mal-
migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġustizzja u ċ-
ċittadinanza, is-saħħa u l-kultura.

(21) Jenħtieġ li jiġi ffaċilitat it-tkabbir 
tal-proġetti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà. Fl-istess ħin, għandha tiġi 
pprovduta informazzjoni preċiża u 
kontinwament aġġornata dwar dawn l-
opportunitajiet għal benefiċjarji 
potenzjali. Jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ 
miżuri speċifiċi li jgħini lill-promoturi tal-
proġetti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
biex japplikaw għal għotjiet jew 
jiżviluppaw sinerġiji permezz ta' appoġġ 
għal Fondi Strutturali u ta' Investiment 
Ewropej u l-programmi marbuta mal-
migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġustizzja u ċ-
ċittadinanza, is-saħħa u l-kultura.

Emenda 14

Proposta għal regolament
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Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jenħtieġ li jibqa' jiġi żviluppat 
b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess 
faċli għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u 
jiġi pprovdut one-stop shop kemm għall-
individwi, kif ukoll għall-
organizzazzjonijiet interessati fir-rigward 
tar-reġistrazzjoni, tal-identifikazzjoni u tat-
tlaqqigħ tal-profili u tal-opportunitajiet, 
tan-netwerking u tal-iskambji virtwali, tat-
taħriġ online, tal-appoġġ lingwistiku u tal-
appoġġ wara l-attività, kif ukoll ta' 
funzjonalitajiet siewja oħra, fost l-oħrajn, li 
jistgħu jqumu fil-futur.

(23) Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jenħtieġ li jibqa' jiġi żviluppat 
b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess 
faċli u faċli għall-utent għall-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà u jiġi pprovdut 
one-stop shop kemm għall-individwi, kif 
ukoll għall-organizzazzjonijiet interessati 
fir-rigward tar-reġistrazzjoni, tal-
identifikazzjoni u tat-tlaqqigħ tal-profili u 
tal-opportunitajiet, tan-netwerking u tal-
iskambji virtwali, tat-taħriġ online, tal-
appoġġ lingwistiku u tal-appoġġ wara l-
attività, kif ukoll ta' funzjonalitajiet siewja 
oħra, fost l-oħrajn, li jistgħu jqumu fil-
futur.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
appoġġati mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-
żgħażagħ kollha, b'mod partikolari dawk l-
aktar żvantaġġati. Jenħtieġ li jittieħdu 
miżuri speċjali biex jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ żvantaġġati, kif ukoll biex jiġu 
meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-
distanza remota ta' għadd ta' żoni rurali u 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u tal-
Pajjiżi u tat-Territorji extra-Ewropej. 
B'mod simili, il-pajjiżi parteċipanti jeħtieġ 
li jieħdu impenn li jadottaw il-miżuri 
xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ 
li jsolvu, fejn possibbli, u mingħajr 
preġudizzju għall-acquis ta' Schengen u 
għad-dritt tal-Unjoni dwar id-dħul u r-

(28) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
appoġġati mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-
żgħażagħ kollha, b'mod partikolari dawk l-
aktar żvantaġġati. Jenħtieġ li jittieħdu 
miżuri speċjali biex jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ żvantaġġati, kif ukoll biex jiġu 
meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-
distanza remota ta' għadd ta' żoni rurali u 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u tal-
Pajjiżi u tat-Territorji extra-Ewropej. 
Għaldaqstant, il-monitoraġġ tal-
programm jenħtieġ li jirrapporta dwar sa 
liema punt il-parteċipazzjoni tissodisfa l-
aspirazzjoni li tiġi riflessa l-eteroġeneità 
tas-soċjetà f'termini ta' gruppi minoritarji, 
diżabbiltà/abbiltà, żvantaġġ 
soċjali/finanzjarju u loriġini reġjonali tal-
parteċipanti. B'mod simili, il-pajjiżi 
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residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' 
kwistjonijiet amministrattivi li joħolqu 
diffikultajiet fil-kisba ta' viżi u ta' permessi 
ta' residenza, kif ukoll il-ħruġ tal-Karta tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea fil-każ ta' attivitajiet 
transfruntiera fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

parteċipanti jeħtieġ li jieħdu impenn li 
jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex 
ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi 
għall-funzjonament xieraq tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li jsolvu, 
fejn possibbli, u mingħajr preġudizzju 
għall-acquis ta' Schengen u għad-dritt tal-
Unjoni dwar id-dħul u r-residenza ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' kwistjonijiet 
amministrattivi li joħolqu diffikultajiet fil-
kisba ta' viżi u ta' permessi ta' residenza, 
kif ukoll il-ħruġ tal-Karta tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea fil-każ ta' attivitajiet 
transfruntiera fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sensibilizzazzjoni, pubbliċità u 
disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u 
tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-
Programmm, jenħtieġ li jiġu żgurati fil-
livell Ewropew, nazzjonali u lokali. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-
intrapriżi soċjali billi jitħeġġu biex 
jappoġġaw l-attivitajiet tal-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà. L-attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni, ta' pubbliċità u ta' 
disseminazzjoni jenħtieġ li jibbażaw fuq il-
korpi ta' implimentazzjoni kollha tal-
Programm, inkluż, meta rilevanti, bl-
appoġġ ta' partijiet ikkonċernati ewlenin 
oħra.

(38) Sensibilizzazzjoni, pubbliċità u 
disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u 
tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-
Programmm, jenħtieġ li jiġu żgurati fil-
livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u 
lokali. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali lill-intrapriżi soċjali billi jitħeġġu 
biex jappoġġaw l-attivitajiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà. L-attivitajiet ta' 
sensibilizzazzjoni, ta' pubbliċità u ta' 
disseminazzjoni jenħtieġ li jibbażaw fuq il-
korpi ta' implimentazzjoni kollha tal-
Programm, inkluż, meta rilevanti, bl-
appoġġ ta' partijiet ikkonċernati ewlenin 
oħra.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet (39) Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet 
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tal-Programm, jenħtieġ li preferibilment l-
Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji 
nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib fi 
sħubija ma' organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u partijiet ikkonċernati lokali li 
għandhom għarfien espert fl-azzjonijiet ta' 
solidarjetà.

tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-aġenziji nazzjonali 
preferibbilment jaħdmu flimkien mill-qrib 
fi sħubija ma' organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, intrapriżi soċjali, 
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u partijiet 
ikkonċernati lokali li għandhom għarfien 
espert fl-azzjonijiet ta' solidarjetà, inklużi 
aġenziji ta' infrastruttura u ta' appoġġ 
għall-volontarjat bħal ċentri ta' 
volontarjat.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effiċjenti u effettiva ta' 
dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Programm 
jagħmel użu massimu mill-arranġamenti ta' 
ġestjoni eżistenti li diġà huma fis-seħħ. 
Għaldaqstant, l-implimentazzjoni tal-
Programm hija fdata f'idejn l-istrutturi 
eżistenti, jiġifieri l-Kummissjoni u l-
aġenziji nazzjonali maħturin biex 
jimmaniġġjaw l-azzjonijiet imsemmija fil-
Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar 
Erasmus]. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tikkonsulta regolarment mal-partijiet 
ikkonċernati ewlenin, inkluż l-
organizzazzjonijiet parteċipanti, dwar l-
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta'
Solidarjetà.

(41) Sabiex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effiċjenti u effettiva ta' 
dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Programm 
jagħmel użu massimu mill-arranġamenti ta' 
ġestjoni eżistenti li diġà huma fis-seħħ. 
Għaldaqstant, l-implimentazzjoni tal-
Programm hija fdata f'idejn l-istrutturi 
eżistenti, jiġifieri l-Kummissjoni u l-
aġenziji nazzjonali maħturin biex 
jimmaniġġjaw l-azzjonijiet imsemmija fil-
Kapitolu III tar-[Regolament il-Ġdid dwar 
Erasmus]. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tikkonsulta regolarment mal-partijiet 
ikkonċernati ewlenin, inkluż l-
organizzazzjonijiet parteċipanti, dwar l-
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà u tinvolvihom b'mod attiv fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) "voluntier" tfisser persuna li 
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rreġistrat fil-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, twettaq attivitajiet ta' 
benefiċċju għas-soċjetà, minn rajha;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) “proġett ta' solidarjetà” tfisser 
attività ta' solidarjetà fil-pajjiż mhux 
imħallsa għal perjodu ta' mhux aktar minn 
12-il xahar, li jitwettaq minn gruppi ta' 
mill-inqas ħames parteċipanti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, bl-għan li jiġu 
indirizzati l-isfidi ewlenin fi ħdan il-
komunitajiet tagħhom filwaqt li 
jippreżentaw valur miżjud Ewropew ċar;

(9) "proġett ta' solidarjetà" tfisser 
attività ta' solidarjetà fil-pajjiż jew 
transfruntiera mhux imħallsa għal perjodu 
ta' mhux aktar minn 12-il xahar, li titwettaq
minn gruppi ta' mill-inqas ħames 
parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jew minn organizzazzjoni 
parteċipanti, bl-għan li jiġu indirizzati l-
isfidi ewlenin fi ħdan il-komunitajiet 
tagħhom filwaqt li jippreżentaw valur 
miżjud Ewropew ċar;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan speċifiku tal-Programm hu 
li ż-żgħażagħ, inklużi dawk b'inqas 
opportunitajiet, jingħataw opportunitajiet 
b'aċċess iktar faċli għal involviment
f'attivitajiet ta' solidarjetà fl-Ewropa u lil 
hinn minnha, filwaqt li jtejbu u jivvalidaw 
kif xieraq il-kompetenzi tagħhom, kif ukoll 
jiffaċilitaw l-impjegabbiltà u t-tranżizzjoni 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

2. L-għan speċifiku tal-Programm hu 
li ż-żgħażagħ,inklużi dawk b'inqas 
opportunitajiet, jingħataw opportunitajiet li 
jkunu faċilment aċċessibbli u inklużivi 
għall-involviment f'attivitajiet ta' 
solidarjetà fl-Ewropa u lil hinn minnha, 
b'enfażi fuq il-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi 
potenzjalment kandidati filwaqt li jtejbu u 
jivvalidaw kif xieraq l-għarfien u l-
kompetenzi tagħhom, kif ukoll 
potenzjalment jiffaċilitaw l-impjegabbiltà 
tagħhom.

Emenda 22
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-approċċ tagħhom biex jinvolvu 
żgħażagħ minn sfondi differenti;

(d) l-approċċ inklużiv tagħhom biex 
jinvolvu żgħażagħ minn sfondi differenti u 
żvantaġġati, inklużi dawk li qed jiffaċċjaw 
ostakoli biex jieħdu sehem bis-sħiħ fil-
programm;

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri mmirati għall-iżgurar tal-
kwalità tal-volontarjat, it-traineeships jew 
l-impjiegi, inklużi taħriġ, appoġġ 
lingwistiku, assigurazzjoni komplementari, 
appoġġ qabel u/jew wara l-attività ta' 
solidarjetà, kif ukoll l-użu ulterjuri tal-
Youthpass li jidentifika u jiddokumenta l-
kompetenzi miksuba matul l-attivitajiet ta' 
solidarjetà għall-parteċipanti, u l-bini ta' 
kapaċità u, appoġġ amministrattiv għall-
organizzazzjonijiet parteċipanti;

(a) miżuri mmirati għall-iżgurar tal-
kwalità u l-aċċessibbiltà tal-volontarjat, it-
traineeships jew l-impjiegi, inkluż taħriġ, 
appoġġ lingwistiku, assigurazzjoni 
komplementari, appoġġ qabel u/jew wara l-
attività ta' solidarjetà, kif ukoll l-użu 
ulterjuri tal-Youthpass li jidentifika u 
jiddokumenta l-kompetenzi miksuba matul 
l-attivitajiet ta' solidarjetà għall-
parteċipanti, u l-bini ta' kapaċità u, appoġġ 
amministrattiv għall-organizzazzjonijiet 
parteċipanti;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) miżuri mmirati lejn il-promozzjoni 
tal-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet 
indaqs;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-volontarjat kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (a) għandu jinkludi 
komponent ta' tagħlim u ta' taħriġ, ma 
għandux jissostitwixxi t-traineeships jew l-
impjiegi, ma għandux jitqies l-istess daqs 
impjieg, u għandu jkun ibbażat fuq ftehim 
ta' volontarjat bil-miktub.

1. Il-volontarjat kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (a) għandu jiffoka u 
jkollu impatt fuq bżonnijiet komunitarji 
identifikati, għandu jinkludi komponent ta' 
tagħlim u ta' taħriġ, ma għandux 
jissostitwixxi t-traineeships jew l-impjiegi, 
ma għandux jitqies l-istess daqs impjieg, u 
għandu jkun ibbażat fuq ftehim ta' 
volontarjat bil-miktub. Tali ftehim għandu 
jiżgura protezzjoni legali u soċjali xierqa 
tal-parteċipant. Il-parteċipanti fl-
attivitajiet ta' volontarjat għandhom jiġu 
kkumpensati b'mod xieraq għall-ispejjeż 
tagħhom relatati mal-attività ta' 
volontarjat.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata preferenza lill-għażla 
ssimplifikata fir-rigward tal-kosti, ħalli 
jiġu ssimplifikati r-rekwiżiti għall-
benefiċjarji.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni, l-Istati 
Membri u pajjiżi parteċipanti oħra 
għandhom jippromwovu l-inklużjoni 
soċjali u kundizzjonijiet ta' aċċess ugwali, 
inkluż għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 
b'inqas opportunitajiet.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-
entità tista' tingħata tikketta tal-kwalità tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta 
miksuba għandha terġa' tiġi vvalutata kull 
ċertu żmien u tista' tiġi rrevokata.

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-
entità tista' tingħata tikketta tal-kwalità tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta 
miksuba għandha terġa' tiġi vvalutata tal-
inqas kull erba' snin u tista' tiġi revokata 
f'każ ta' użu ħażin.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba jkun 
hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, 
iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara 
l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. 
Għandha tiġi akkumpanja wkoll minn 
evalwazzjoni finali tal-programm 
predeċessur.

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba jkun 
hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, 
iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara 
l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. 
Għandha tiġi akkumpanjata minn 
evalwazzjoni finali tal-programm 
predeċessur.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament mill-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u 
jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament mill-
Unjoni, b'mod partikolari meta 
jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati 

1. Ir-riċevituri tal-finanzjament mill-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini 
tiegħu u jiżguraw il-viżibbiltà tal-
finanzjament mill-Unjoni (b'mod 
partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet 
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tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni 
mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata 
lil diversi udjenzi, inkluż il-midja u l-
pubbliku.

u r-riżultati tagħhom) billi jipprovdu 
informazzjoni mmirata fil-pront u li tkun 
koerenti, effettiva u proporzjonata lil 
diversi udjenzi inkluż il-midja u l-
pubbliku.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, 
u l-azzjonijiet u r-riżultati tagħha. Ir-
riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 3.

2. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati mal-Programm, 
id-destinatarji tiegħu, it-tul tiegħu u l-
azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi 
finanzjarji allokati għall-Programm 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 3.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 23 għandhom jiżviluppaw 
strateġija konsistenti fir-rigward tas-
sensibilizzazzjoni effettiva, kif ukoll id-
disseminazzjoni u l-isfruttament tar-
riżultati tal-attivitajiet appoġġati taħt l-
azzjonijiet li jimmaniġjaw fi ħdan il-
Programm, għandhom jassistu lill-
Kummissjoni fil-kompitu ġenerali tagħha 
tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni fir-
rigward tal-Programm, inkluż l-
informazzjoni dwar l-azzjonijiet u l-
attivitajiet ġestiti fil-livell nazzjonali u tal-
Unjoni, u r-riżultati tagħha, u għandha 
tinforma lill-gruppi mmirati rilevanti dwar 

3. L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 23 għandhom jiżviluppaw 
strateġija konsistenti fir-rigward tal-
informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni
effettiva, kif ukoll id-disseminazzjoni lill-
benefiċjarji potenzjali kollha u l-
isfruttament tar-riżultati tal-attivitajiet 
appoġġati taħt l-azzjonijiet li jimmaniġjaw 
fi ħdan il-Programm, għandhom jassistu 
lill-Kummissjoni fil-kompitu ġenerali 
tagħha tad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni fir-rigward tal-Programm, 
inkluż l-informazzjoni dwar l-azzjonijiet u 
l-attivitajiet ġestiti fil-livell nazzjonali u 
tal-Unjoni, u r-riżultati tagħha, u għandha 



AD\1174303MT.docx 21/24 PE629.617v02-00

MT

l-azzjonijiet u l-attivitajiet imwettqa 
f'pajjiżhom.

tinforma lill-gruppi mmirati rilevanti dwar 
l-azzjonijiet u l-attivitajiet imwettqa 
f'pajjiżhom.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jistabbilixxi l-istandards interni ta' 
kontroll għall-aġenzija nazzjonali u r-regoli 
għall-ġestjoni tal-fondi mill-Unjoni għall-
appoġġ ta' għotja mill-aġenziji nazzjonali;

(a) jistabbilixxi l-istandards interni ta' 
kontroll għall-aġenzija nazzjonali u r-regoli 
għall-ġestjoni tal-fondi mill-Unjoni għall-
appoġġ ta' għotja mill-aġenziji nazzjonali, 
filwaqt li jqis ir-rekwiżiti ta' 
simplifikazzjoni u ma jimponix piżijiet 
addizzjonali fuq il-parteċipanti u fuq l-
organizzazzjonijiet parteċipanti;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awditi dwar l-użu tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettqa minn 
persuni jew minn entitajiet, inkluż oħrajn 
minbarra dawk imqabbda mill-
Istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, 
għandhom jiffurmaw il-bażi tal-garanzija 
kumplessiva skont l-Artikolu 127 tar-
Regolament Finanzjarju.

1. L-awditi dwar l-użu tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni mwettqa minn 
persuni jew minn entitajiet, inklużi oħrajn 
minbarra dawk imqabbda mill-
istituzzjonijiet jew mill-korpi tal-Unjoni, 
għandhom jiffurmaw il-bażi tal-garanzija 
kumplessiva skont l-Artikolu [127] tar-
Regolament Finanzjarju u għandhom 
jitwettqu skont l-istess kriterji fl-Istati 
Membri kollha.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-aġenziji nazzjonali għandhom 2. L-aġenziji nazzjonali għandhom 
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ikunu responsabbli għall-kontrolli primarji 
tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-azzjonijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li jiġu 
assenjati lilhom. Dawk il-kontrolli 
għandhom jagħtu aċċertament raġonevoli li 
l-għotjiet mogħtija jintużaw kif kien 
intenzjonat u f'konformità mar-regoli 
applikabbli tal-Unjoni.

ikunu responsabbli għall-kontrolli primarji 
tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-azzjonijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà li jiġu 
assenjati lilhom. Dawk il-kontrolli 
għandhom ikunu proporzjonati u adegwati 
u għandhom jagħtu aċċertament 
raġonevoli li l-għotjiet mogħtija jintużaw 
kif kien intenzjonat u f'konformità mar-
regoli applikabbli tal-Unjoni.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
miżuri xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati azzjonijiet iffinanzjati fil-
qafas ta' dan ir-Regolament, jitħarsu l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persentaġġ ta' parteċipanti bi sfond 
ta' inqas opportunitajiet; u

(b) persentaġġ ta' parteċipanti bi sfond 
ta' inqas opportunitajiet;

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) persentaġġi tal-bilanċ bejn is-sessi, 
il-gruppi minoritarji, id-diżabbiltà/l-
abbiltà u l-oriġini reġjonali tal-
parteċipanti.
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