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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 fil-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar, il-
Kummissjoni Ewropea qed tipproponi l-"Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u 
l-Innovazzjoni Soċjali", li ser jimplimenta tlieta mill-inizjattivi emblematiċi, jiġifieiri: 
"Żgħażagħ Attivi", "Aġenda għal ħiliet ġodda u impjiegi ġodda" u "l-Pjattaforma Ewropea 
kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali".

Il-programm ġdid għall-perjodu 2014-2020 huwa mistenni li jiġbor flimkien tliet strumenti 
eżistenti fil-perjodu 2007-2013: il-programm Progress, EURES, kif ukoll il-Faċilità Ewropea 
ta' Mikrofinanzjament għall-Progress, li ilha teżisti biss mill-2010 'l hawn.

Permezz ta' dan ir-raggruppament, il-Kummissjoni Ewropea tixtieq tilħaq l-objettivi tas-
simplifikazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali 2014-2020 billi tissimplifika l-aċċess tal-
benefiċjarji għall-istrumenti, li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi, li r-regoli finanzjarji 
ġġibhom uniformi, li tassigura livell għoli ta' flessibilità tal-implimentazzjoni u li tiffaċilita s-
sinerġiji bejn l-assi differenti tal-programm u programmi oħra tal-UE (inkluż il-Fond Soċjali 
Ewropew).

Diversi artikoli proposti mill-Kummissjoni għalhekk għandhom is-simplifikazzjoni bħala l-
għan tagħhom.

Barra minn hekk, ir-rikors aktar frekwenti għall-possibilitajiet ta' finanzjamenti b’somma 
unika jew b'rata fissa għandu jippermetti li jitħaffu l-piżijiet amministrattivi, kemm għas-
servizzi ta' ġestjoni tal-Kummissjoni kif ukoll għall-benefiċjarji, l-iktar għat-tħaddim tal-
programmi ta' mobilità.

Bl-istess mod, għandu jinħoloq "punt uniku ta' servizz" għall-entitajiet tal-mikrofinanzjament 
biex jiġu forniti bil-fondi neċessarji għall-mikrofinanzjament u għall-assistenza teknika u l-
mezzi ta' tisħiħ tal-kapaċità tagħhom ("capacity building");  din għandha tiffaċilita l-azzjoni u 
l-iżvilupp ta' dawn l-entitajiet.

Madankollu, ir-raggruppament fi programm wieħed tat-tliet strumenti li jeżistu sal-lum, li l-
objettivi, il-benefiċjarji finali, il-parteċipanti u l-funzjonament tagħhom huma differenti, iġorr 
miegħu r-riskju li jdgħajjef il-koerenza tal-proposta u l-flessibilità tal-istrument u jikkumplika 
l-objettiv ta' sinerġija bejn is-sottoprogrammi tiegħu u fondi oħrajn tal-UE. Għalhekk, ċerti 
suġġerimenti tal-Kummissjoni jeħtieġ li jiġu kkunsidrati mill-ġdid jew jiġu approfonditi biex 
tiġi żgurata l-implimentazzjoni adegwata tal-programm, biex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji 
għall-benefiċjarji finali kif ukoll għall-parteċipanti intermedjarji, ikun xi jkun id-daqs ta' dawn 
tal-aħħar.

Huwa importanti li l-proġetti jiġu appoġġati skont il-valur miżjud Ewropew aktar milli skont 
id-daqs tagħhom. Proġetti "żgħar" tal-Unjoni  jista' jkollhom valur miżjud Ewropew ġenwin 
kif wera l-funzjonament tal-faċilità ta' mikrokreditu. 

Ir-rapporteur tipproponi kriterju ta' tqassim (f'termini ta' perċentwali) bejn it-tliet 
sottoprogrammi li huwa differenti minn dak ipproponut oriġinarjament mill-Kummissjoni 
Ewropea, iżda li hu konformi mal-proposti tar-rapporteur tal-kumitat responsabbli, bl-għan li 
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jiġu żgurati l-mezzi meħtieġa għal kull wieħed minnhom u l-kunsiderazzjoni tal-
ispeċifiċitajiet rispettivi tagħhom. 

Bl-istess mod, ir-rapporteur tissuġġerixxi li l-ammont totali allokat għall-infiq amministrattiv 
tal-Kummissjoni għal fini ta' ġestjoni tal-programm m'għandux jaqbeż it-2 % tal-
approprjazzjonijiet totali. 

Minkejja li r-rapporteur tilqa' bi pjaċir ir-riserva ta' 5 % li tippermetti li wieħed jadatta ruħu 
kull sena għall-prijoritajiet politiċi u għall-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet, tistma li madankollu huwa 
neċessarju li jiġu żgurati l-prerogattivi tal-awtorità baġitarja (Parlament u Kunsill) għall-
implimentazzjoni ta' din ir-riserva. 

Barra minn hekk, tinsab imħassba rigward is-sinerġija reali bejn il-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni Soċjali u l-azzjonijiet tal-UE l-oħra fil-qasam 
soċjali, b'mod partikolari dawk iffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew, kif ukoll dawk tal-
proġetti tal-programmi l-ġodda "Erasmus għal kulħadd" u "Drittijiet fundamentali u 
ċittadinanza", b'mod partikolari rigward il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, li tneħħew mill-kamp ta' applikazzjoni tas-sottoprogramm 
Progress.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-valutazzjoni tal-Programm, l-iktar waqt il-
valutazzjoni trażmessa mill-Kummissjoni f'nofs l-2017, bl-għan li jiġu previsti l-modifiki li 
jkunu jridu jsiru waqt il-proċedura baġitarja 2018. 

Ir-rapporteur tixtieq ukoll tiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa li jiġi appoġġat u kkonsolidat il-
faċilità ta' mikrofinanzjament, wieħed mill-istrumenti finanzjarji innovattivi li l-Kummissjoni 
tixtieq timplimenta għall-perjodu 2014-2020. Il-ħtiġijiet tal-persuni qiegħda (b'mod 
partikolari dawk li huma l-aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol), tal-ħaddiema foqra u tal-
mikroimprendituri li jixtiequ jiżviluppaw l-attività tagħhom sabiex jinkludu servizzi 
finanzjarji (mikrokreditu, mikroekwità, u safejn hu possibbli, il-mikroassikurazzjoni) u 
servizzi ta' akkumpanjament. Il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti li jiġi żgurat, sa ċertu 
punt, l-aċċess għas-servizzi finanzjarji, iżda tinsa tagħmel il-konnessjoni neċessarja mas-
servizzi ta' akkumpanjament, li ta' spiss jiġu ffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew. 

Il-programm għandu jkun trasparenti kompletament; għal dak l-għan id-dħul u l-ħlasijiet 
iġġenerati minn strument finanzjarju partikolari, kif tipproponi l-Kummissjoni, għandhom 
ikunu riattribwiti lill-istess strument finanzjarju.

B'mod globali, il-Kummissjoni qisha qed tipproponi, b'riżerva ta' verifika, l-istabilità tal-
finazjament allokat lil dan il-programm meta mqabbel mal-perjodu preċedenti, peress li taf li
l-aspetti ta' "ugwaljanza tal-ġeneru u diskriminazzjoni" ser jiġu trattati fil-perjodu 2014-2020 
fil-programm "Drittijiet fundamentali u ċittadinanza" (Intestatura 3). Barra minn hekk, meta 
jitqies l-istat attwali tad-diskussjonijiet bejn l-istituzzjonijiet rigward il-qafas finanzjarju 
multiannwali li jmis, ir-rapporteur tissuġġerixxi li l-votazzjoni dwar l-ammont li se jiġi 
attribwit lill-programm tiġi posposta sakemm il-ftehim ġenerali dwar l-QFM 2014-2020 ikun 
intemm. Madanakollu, f'paragrafu 163 tar-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 bit-titlu 
"Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva", il-Parlament jgħid li "huwa konvint li hija meħtieġa żieda ta' mill-
inqas 5% tar-riżorsi għall-QFM li jmiss" "meta mqabbel mal-livell tal-2013".  Għalhekk ser 
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ikun meħtieġ li jiġu żgurati l-mezzi neċessarji għall-implimentazzjoni tajba tal-programm.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva huwa 
biss proposta għall-awtorità baġitarja u li 
ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq 
ftehim rigward ir-regolament dwar il-
Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM); 

Justification

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li huma 
meħtieġa biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
QFM li jmiss biex l-Unjoni tkun tista' 
twettaq il-prijoritajiet politiċi eżistenti 
tagħha u l-kompiti l-ġodda provduti fit-
Trattat ta' Lisbona, notevolment l-
inklużjoni soċjali, kif ukoll biex 
tirreaġixxi għal avvenimenti mhux 
previsti; jirrimarka li l-Parlament talab, 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta'  Ġunju 2011 bit-titolu "Ninvestu fil-
ġejjieni: qafas Finanzjarju Multiannwali 
Ġdid (QFM) għal Ewropa kompetittiva, 
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sostenibbli u inklużiva", għal żieda fil-
livell ta' riżorsi għall-QFM li jmiss ta' 
mill-inqas 5 % meta mqabbel mal-livell 
tal-2013; jisfida lill-Kunsill, jekk ma 
jaqbilx ma' dan l-approċċ, biex jidentifika 
b’mod ċar liema mill-prijoritajiet jew 
proġetti politiċi tiegħu jistgħu jitneħħew 
kompletament, minkejja l-valur miżjud 
Ewropew evidenti tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni. 
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti kbar b’valur miżjud ċar tal-UE 
sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv kemm għall-
benefiċjarji kif ukoll għall-Kummissjoni. 
Barra minn hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq 
simplifikat (iffinanzjar b’somma f’daqqa u 
ffinanzjar b’rata fissa) għandhom jintużaw 
aktar b’mod partikolari għall-
implimentazzjoni tal-iskemi ta’ mobilità. 
Il-Programm għandu jkun post fejn wieħed 
jinqeda f’dak kollu li jkun jeħtieġ għall-
fornituri ta’ mikrofinanzjament, billi 
jipprovdi finanzjament għall-mikro-
kreditu, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-
assistenza teknika. Finalment, il-Programm 
għandu jipprovdi għal flessibbiltà tal-baġit 

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni. 
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti żgħar, ta' daqs medju u kbar bl-
istess mod b’valur miżjud ċar tal-UE u 
jappoġġa b'mod ugwali programmi illi 
mingħajr dan l-appoġġ ma jkunux 
iffinanzjati. Għandu jfittex li jiżgura li l-
piż amministrattiv ikun kemm jista' jkun 
baxx kemm għall-benefiċjarji kif ukoll 
għall-Kummissjoni. Barra minn hekk, l-
opzjonijiet ta’ nfiq simplifikat (iffinanzjar 
b’somma f’daqqa u ffinanzjar b’rata fissa) 
għandhom jintużaw aktar b’mod partikolari 
għall-implimentazzjoni tal-iskemi ta’ 
mobilità. Il-Programm għandu jkun post 
fejn wieħed jinqeda f’dak kollu li jkun 
jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament, billi jipprovdi 
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permezz tal-istabbiliment ta’ riżerva li 
għandha tiġi allokata fuq bażi annwali 
sabiex twieġeb għall-prijoritajiet tal-
politika.

finanzjament għall-mikro-kreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet u l-assistenza teknika. 
Finalment, il-Programm għandu jipprovdi 
għal flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali, filwaqt li jiġu 
rispettati kompletament il-prerogattivi tal-
awtorità baġitarja fil-baġit annwali,
sabiex twieġeb għall-prijoritajiet tal-
politika u ċaqliq ta' fondi bejn l-assi tal-
Programm jekk jitqies li jkun xieraq.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-infiq mir-riżerva se jiġi deċiż mill-awtorità baġitarja.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) In-nuqqas ta’ aċċess għal kreditu 
huwa wieħed mill-ostakli għall-ħolqien 
tan-negozju, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. Sforzi 
tal-Unjoni u nazzjonali f’dan il-qasam 
jeħtieġ li jiżdiedu sabiex tiżdied il-
provvista ta’ mikrofinanzjament u tintlaħaq 
id-domanda minn dawk li jetiġuha l-aktar, 
u b’mod partikolari persuni diżokkupati u 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża, inkluż fuq il-
bażi ta’ impjieg indipendenti, iżda 
m’għandhomx aċċess għal kreditu. Bħala l-
ewwel pass, fl-2010 il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill waqqfu l-Faċilità.

(14) In-nuqqas ta’ aċċess għal kreditu, ta' 
ekwità jew ta' kważi ekwità, huwa wieħed 
mill-ostakli għall-ħolqien tan-negozju, 
speċjalment fost il-persuni l-aktar 'il 
bogħod mis-suq tax-xogħol. Sforzi tal-
Unjoni u nazzjonali f’dan il-qasam jeħtieġ 
li jiżdiedu sabiex tiżdied il-provvista ta’ 
mikrofinanzjament u tintlaħaq id-domanda 
minn dawk li jetiġuha l-aktar, u b’mod 
partikolari persuni diżokkupati u 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża, inkluż fuq il-
bażi ta’ impjieg indipendenti, iżda 
m’għandhomx aċċess għal kreditu. Bħala l-
ewwel pass, fl-2010 il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill waqqfu l-Faċilità.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Intrapriżi soċjali huma l-bażi tal-
ekonomija soċjali tas-suq pluralistika tal-
Ewropa. Dawn jistgħu jaġixxu bħala l-forzi 
tal-bidla soċjali billi joffru soluzzjonijiet 
innovattivi, ugħalhekk jagħmlu 
kontribuzzjoni siewja sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-
programm għandu jtejjeb l-aċċess għal 
intrapriżi soċjali sabiex jiffinanzjaw u 
b’hekk jikkontribwixxu għall-Inizjattiva ta' 
Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni.

(16) Intrapriżi soċjali għandhom irwol fl-
ekonomija soċjali tas-suq pluralistika tal-
Ewropa. Dawn jistgħu jaġixxu bħala l-forzi 
tal-bidla soċjali billi joffru soluzzjonijiet 
innovattivi, ugħalhekk jagħmlu 
kontribuzzjoni siewja sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-
programm għandu jtejjeb l-aċċess għal 
intrapriżi soċjali sabiex jiffinanzjaw u 
b’hekk jikkontribwixxu għall-Inizjattiva ta' 
Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 
tat-Trattat, il-Programm għandu jappoġġja 
l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-objettivi kontra d-diskriminazzjoni fl-
attivitajiet kollha tiegħu. Minitoraġġ 
regolari u evalwazzjoni għandhom 
jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-mod li bih 
il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm. 

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 
tat-Trattat, il-Programm għandu jappoġġja 
l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-objettivi kontra d-diskriminazzjoni fl-
attivitajiet kollha tiegħu. Monitoraġġ
regolari u evalwazzjoni għandhom 
jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-mod li bih 
il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm u l-infiq għas-
sess u l-anti-diskriminazzjoni għandhom 
jibdew jagħmlu parti mill-Programm ta' 
Drittijiet u Ċittadinanza.

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li ċ-ċifra totali ta' EUR 958 miljun proposta fl-abbozz ta' regolament għall-2014 -
2020 hi akbar b'mod sinifikattiv min-nefqa attwali ta' madwar EUR 932 miljun għall-2007 -
2013. Madankollu, dik iż-żieda tista' tkun ferm aktar sostanzjali peress li l-infiq attwali ta' 

EUR 238 miljun għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Antidiskriminazzjoni taħt il-programm 
PROGRESS eżistenti, tqaċċat mill-programm il-ġdid propost u ċċaqlaq għal baġit differenti 
(il-Programm għad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza) - hemm bżonn li dan jiġi ċċarat.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 22 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
tat-8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-
ġejjieni: qafas Finanzjarju Multiannwali 
Ġdid (QFM) għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva"1, "waħda mill-
isfidi l-kbar li taffaċċja l-Unjoni Ewropea 
hija dik li żżomm il-kompetittività tagħha, 
iżżid it-tkabbir, tiġġieled il-livell għoli tal-
qgħad, tiffoka fuq swieq tax-xogħol li 
jiffunzjonaw sew u fuq kundizzjonijiet 
soċjali biex titjieb il-prestazzjoni fl-
impjiegi, tippromwovi x-xogħol diċenti, 
tiggarantixxi d-drittijiet tal-ħaddiema fl-
Ewropa kollha kif ukoll il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol u t-tnaqqis tal-faqar";
____________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin 
tagħha u l-Linji-Gwida Integrati billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, 
u ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar u t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin 
tagħha, l-inizjattivi ewlenin u l-Linji-
Gwida Integrati billi jipprovdi appoġġ 
finanzjarju għall-għanijiet tal-Unjoni 
Ewropea f’termini ta’ promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi, garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata, u ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar u t-
titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Jimmodernizza l-liġi tal-Unjoni b’mod 
konformi mal-prinċipji tar-
Regolamentazzjoni Intelliġenti u jiżgura li 
l-liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet relatati 
mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiġi 
applikata b’mod effettiv;

(c) Jimmodernizza l-liġi tal-Unjoni b’mod 
konformi mal-prinċipji tar-
Regolamentazzjoni Intelliġenti u jiżgura li 
l-liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet relatati 
mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiġi 
applikata b’mod effettiv, filwaqt li 
tingħata importanza xierqa lid-diviżjoni 
tar-responsabbiltajiet bejn il-leġislaturi u 
l-imsieħba soċjali;

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jibni u jippromwovi sistemi u regoli li 
jappoġġaw l-iżvilupp tas-settur tal-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju; 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-
implimentazzjoni tal-Programm matul il-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020 għandhom 
jammontaw għal EUR 958.19 miljun.

1. Il-pakkett finanzjarju ta' referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt [...] tal-
"Ftehim Interistituzzjonali ta' .../.... bejn 
il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni 
finanzjarja soda", għall-implimentazzjoni 
tal-Programm matul il-perjodu mill-1 ta’ 
Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
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għandhom jammontaw għal EUR 958.19 
miljun fi prezzijiet attwali.

Justification

Il-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva huwa biss indikazzjoni u ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq ftehim rigward ir-regolament dwar il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-5 % li jifdal għandhom jitqassmu fost l-
assi fuq bażi annwali b’mod konformi 
mal-prijoritajiet tal-politika.

Sabiex l-użu tal-fondi jkun effettiv u biex 
ikun jista' jsir iċ-ċaqliq tal-fondi bejn l-
assi li huma konformi mal-prijoritajiet 
politiċi, il-5 % li jifdal għandhom 
jitqassmu fost l-assi fuq bażi annwali 
filwaqt li jiġu rispettati kompletament il-
prerogattivi tal-awtorità baġitarja fil-baġit 
annwali.  

Ġustifikazzjoni
Id-deċiżjoni dwar l-użu tal-marġni ta' 5 % għandha tittieħed mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwali indikattivi jistgħu jiġu 
modifikati għat-tieni nofs tal-perjodu ta' 
programmar, wara evalwazzjoni ta' nofs 
il-perjodu tal-Programm mill-
Kummissjoni, li għandha tiġi ppubblikata 
f'nofs l-2017.
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Ġustifikazzjoni
Peress li l-iżvilupp konkret fit-tliet assi ma jistax jiġi mbassar b'mod preċiż sal-2020, l-
allokazzjoni globali fost l-assi għandha tiġi rieżaminata fl-2017.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu 
ffinanzjati taħt il-Programm:

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Ġustifikazzjoni

Tiswija lingwistika fil-verżjoni Franċiża

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Avvenimenti, konferenzi u seminars 
tal-Presidenza tal-Kunsill;

(b) Dawk l-avvenimenti, konferenzi u 
seminars tal-Presidenza tal-Kunsill biss li 
jikkorrispondu direttament mal-objettivi 
tal-programm.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, u s-servizzi tal-impjiegi 
reġjonali u lokali fil-livell Ewropew;

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, is-soċjetà 
ċivili u l-organizzazzjonijiet tas-sħab 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi fil-livell 
Ewropew;
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet eliġibbli taħt il-Programm 
jistgħu jiġu implimentati b’mod konġunt 
ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, bil-
kundizzjoni li dawn l-azzjonijiet 
jissodisfaw l-objettivi ta’ kemm il-
Programm kif ukoll ta’ strumenti oħra 
konċernati.

Azzjonijiet eliġibbli taħt il-Programm 
jistgħu jiġu implimentati b’mod konġunt 
ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, bil-
kundizzjoni li dawn l-azzjonijiet 
jissodisfaw l-objettivi ta’ kemm il-
Programm kif ukoll ta’ strumenti oħra 
konċernati. Il-Kummissjoni, 
f'koperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiżgura li jiġu stabbiliti linji ta' 
demarkazzjoni ċari bejn l-interventi taħt 
strumenti oħra (pereżempju, l- l-FSE jew 
il-FEŻR) u l-Programm sabiex jiġi evitat 
li l-appoġġ jiġi rduppjat u tiġi żgurata s-
sinerġija.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u
f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
it-tkabbir u r-relazzjonijiet esterni, u l-
politika ekonomika ġenerali.

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), 
speċjalment biex tingħata assistenza lill-
benefiċjarji tal-faċilità ta' 
mikrofinanzjament. Il-konsistenza u l-
kumplimentarjetà għandhom ikunu wkoll 
assigurati f’dawk l-oqsma bħad-djalogu 
soċjali, il-ġustizzja u d-drittijiet 
fundamentali, notevolment permezz tal-
programm multiannwali 2014-2020 
"Drittijiet u Ċittadinanza", u fl-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ, notevolment 
permezz tal-rogramm multiannwali 2014-
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2020 "Erasmus għal kulħadd" u fir-
riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorija, is-saħħa, it-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Approċċ ta' innovazzjoni soċjali fir-rigward tal-mikrofinanza jsaħħaħ ir-rwol tas-sħubijiet u 
l-konnessjonijiet b'saħħithom tal-istituzzjonijiet tal-mikrofinanza mal-fornituri ta' servizzi ta' 
żvilupp tan-negozji u jiffaċilita l-integrazzjoni tagħhom f'inizjattivi fil-qasam tal-impjiegi u 
tal-inklużjoni soċjali.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
biennali u tibgħathom lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru r-riżultati tal-Programm
u l-punt safejn il-kwistjonijiet tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-
antidiskriminazzjoni ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
biennali u tibgħathom lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru l-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni tal-Programm, ir-
riżultati miksuba u l-punt safejn il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-antidiskriminazzjoni, inklużi kwistjonijiet 
relatati mal-aċċessibilità, ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-
Programm għandha titwettaq sa tmiem l-
2017 sabiex jitkejjel il-progress li sar fil-
kisba tal-għanijiet tiegħu, sabiex jiġi 

1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-
Programm għandha titwettaq sa nofs l-
2017 sabiex jitkejjel il-progress li sar fil-
kisba tal-għanijiet tiegħu, sabiex jiġi 
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determinat jekk ir-riżorsi tiegħu ntużawx 
b’mod effiċjenti u sabiex jiġi evalwat il-
valur miżjud tal-Unjoni tiegħu.

determinat jekk ir-riżorsi tiegħu ntużawx 
b’mod effiċjenti u sabiex jiġi evalwat il-
valur miżjud tal-Unjoni tiegħu. Il-
Kummissjoni tista', abbażi tal-
evalwazzjoni, tippreżenta proposta dwar 
it-trasferiment tal-approprjazzjonijiet bejn 
l-assi tal-Programm.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun tista' tittieħed deċiżjoni dwar bidliet fil-Programm għat-tieni nofs tal-QFM kif 
issuġġerit fl-Emenda 3, l-evalwazzjoni teħtieġ li tiġi ppreżentata aktar kmieni milli ġie 
propost mill-Kummissjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, persuni f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom;

(a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, persuni f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali jew għaż-żamma tal-ekwità 
jew kważi ekwità meħtieġa u li jixtiequ 
jibdew jew jiżviluppaw il-mikrointrapriżi 
proprji tagħhom;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet kif imsemmi fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jaderixxu mal-istandards għoljin 
li jikkonċernaw it-tmexxija, il-ġestjoni u l-
protezzjoni tal-klijent b’konformità mal-
prinċipji tal-Kodiċi Ewropew tal-Imġiba 

3. Il-korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet kif imsemmi fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jaderixxu mal-istandards għoljin 
li jikkonċernaw it-tmexxija, il-ġestjoni u l-
protezzjoni tal-klijent b’konformità mal-
prinċipji tal-Kodiċi Ewropew tal-Imġiba 



PE486.165v02-00 16/17 AD\902965MT.doc

MT

Tajba għall-Provvista ta’ Mikrokreditu u 
għandhom jippruvaw jipprevjenu li persuni 
u impriżi jkollhom dejn eċċessiv.

Tajba għall-Provvista ta’ Mikrokreditu, u l-
aċċess tal-ekwità jew kważi ekwità 
meħtieġa u għandhom jippruvaw 
jipprevjenu li persuni u impriżi jkollhom 
dejn eċċessiv.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Skont l-Artikolu 18(2) tar-[Regolament 
Finanzjarju], id-dħul u l-ħlasijiet ġenerati 
minn strument finanzjarju wieħed 
għandhom jiġu assenjati għal dak l-
istrument finanzjarju. Għall-istrumenti 
finanzjarji li diġà huma implimentati fil-
qafas finanzjarju multiannwali preċedenti, 
id-dħul u l-ħlasijiet ġenerati mill-
operazzjonijiet li bdew fil-perjodu 
preċedenti għandhom jiġu assenjati għall-
istrument finanzjarju fil-perjodu attwali

3. Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
[Regolament Finanzjarju], id-dħul u l-
ħlasijiet ġenerati minn strument finanzjarju 
wieħed għandhom jiġu assenjati għal dak l-
istrument finanzjarju, sakemm dak l-
istrument finanzjarju jkun fis-seħħ. 
Għall-istrumenti finanzjarji li diġà huma 
implimentati fil-qafas finanzjarju 
multiannwali preċedenti, id-dħul u l-
ħlasijiet ġenerati mill-operazzjonijiet li 
bdew fil-perjodu preċedenti għandhom jiġu 
assenjati għall-istrument finanzjarju fil-
perjodu attwali
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