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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-Ewropa, madwar 23 miljun persuna huma f'sitwazzjoni ta' qgħad u 30 miljun huma 
mhedda b'esklużjoni soċjali. Għaldaqstant, kif iddikjara l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011, il-Fond Soċjali Ewropej (FSE) irid jiżvolġi rwol fundamentali fl-
ilħuq tal-objettivi fil-qasam soċjali u f'dak tal-impjiegi tal-istrateġija Ewropa 2020 u għandu 
jiġi ttrattat bħala prijorità politika u ffinanzjat bl-istess mod.

Il-pakkett finanzjarju għall-FSE għall-2014-2020 ma jissemmiex fil-proposta għal regolament 
dwar il-FSE imma fil-proposta għal regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni għall-
fondi kollha1. L-Artikolu 84(3) ta' dan tal-aħħar jipprevedi li "[m]ill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-
Fondi Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 40 % għal reġjuni ta' tranżizzjoni u 52 % għal 
reġjuni aktar żviluppati f’kull Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE."  Jekk jitqiesu 
kollha kemm huma, f'każ li dawn il-limiti minimi ma jitnaqqsux ikunu jammontaw għal tal-
anqas EUR 84 biljun (fi prezzijiet kostanti tal-2011) u b'kollox jirrappreżentaw sehem globali 
minimu għall-FSE ta' 25 % tal-fondi strutturali u tal-fondi ta' koeżjoni (skont il-kalkolu 
msemmi fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Baġit għall-Ewropa 2020")2. Biex inkunu 
nistgħu nqabblu, l-allokazzjonijiet għall-FSE fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) 
kienu ta' EUR 78 miljun fi prezzijiet tal-2011, i.e. 22 % tal-fondi ta' koeżjoni u l-fondi 
strutturali disponibbli. Għaldaqstant, jekk jintlaħaq qbil dwarha, il-proposta tal-Kummissjoni 
għall-FSE tkun tirrappreżenta żieda f'termini relattivi meta mqabbla mal-pakkett totali 
disponibbli għall-fondi ta' koeżjoni u l-fondi strutturali. Għandu jitqies ukoll li, fil-proposti 
tal-KE, il-pakkett totali għall-fondi ta' koeżjoni u l-fondi strutturali jiġi ffriżat f'termini 
nominali fil-livell tal-limitu massimu tal-2013. Ir-Rapporteur jilqa' bil-qalb dan is-sehem 
minimu u jikkunsidra li jrid jiġi assolutament ippreżervat, aktar u aktar peress li hu 
innovazzjoni meta mqabbel mal-QFM attwali. Ir-Rapporteur ifakkar ukoll fil-konvinzjoni li 
esprima l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq li "hija meħtieġa 
żieda ta' mill-inqas 5% għall-QFM li jmiss" meta mqabbel mal-livell tal-2013, li "l-ammonti 
allokati [għall-politika ta' koeżjoni" fil-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja attwali 
għandhom jinżammu tal-anqas fl-istess livell fil-perjodu li jmiss" u li l-FSE jrid jiġi ffinanzjat 
bħala prijorità politika.

Fl-Artikolu 84(3) u (5) tal-abbozz ta' Regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni, il-
Kummissjoni qed tipproponi wkoll li talloka EUR 2.5 biljun għall-iskema għat-tqassim tal-
ikel għal min hu l-aktar fil-bżonn. Dan il-finanzjament jitnaqqas mill-pakkett nazzjonali tal-
FSE ta' kull Stat Membru. Madankollu, fin-nuqqas ta' bażi legali awtonoma u xierqa li 
tistipula speċifikament kif kieku jopera l-programm u waqt li jitqiesu l-aħħar dikjarazzjonijiet 
tal-Kummissjoni, il-ġejjieni ta' dan il-programm jibqa' ambigwu.

Fir-regolament dwar l-FSE kif inhu, il-Kummissjoni qed tipproponi li tirriżerva 20 % tal-
finanzjament mill-FSE għall-inklużjoni soċjali, biex tiffoka fuq il-miżuri għall-ġlieda kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ u biex l-appoġġ speċifiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni jiġi assimilat fil-politiki u l-azzjonijiet predominanti. L-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 80 % tal-allokazzjoni għal kull programm operattiv fuq massimu ta' 
erbgħa mill-objettivi tematiċi tal-FSE għal reġjuni aktar żviluppati, 70 % għar-reġjuni fi 
                                               
1 COM(2011)0615
2 COM(2011)0500
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tranżizzjoni u 60 % għal reġjuni anqas żviluppati. L-implimentazzjoni ta' din il-
konċentrazzjoni tematika se tkun fil-qalba tan-negozjati dwar il-Qafas Strateġiku Komuni u 
tal-kuntratti ta' sħubija li se jiġu nnegozjati mal-Istati Membri. 

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet l-oħra b'implikazzjonijiet baġitarji, ir-Rapporteur jilqa' l-
isforzi ta' semplifikazzjoni tal-Kummissjoni, b'mod partikulari l-għażliet finanzjarji 
ssemplifikati permezz tal-użu ta' somom f'daqqa u l-iskala standard ta' spejjeż għal kull unità. 
Ir-Rapporteur jisħaq ulterjorment fuq ir-responsabilità tal-Istati Membri f'dawn l-isforzi ta' 
semplifikazzjoni. 

Anke l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u t-trasparenza huma essenzjali. Għalhekk, ir-
Rapporteur qed jipproponi l-inklużjoni ta' aktar referenzi għad-dispożizzjonijiet tar-
regolament finanzjarju li bħalissa qed jiġi diskuss u jitlob li jkun hemm indikaturi aktar 
trasparenti u oġġettivi tal-produzzjoni u r-riżultati.  

Ir-Rapporteur jinsisti wkoll fuq il-ħtieġa li jittejbu l-koordinament u s-sinerġiji bejn l-FSE u l-
programmi l-oħrajn, b'mod partikulari l-Programm propost għall-Bidla u l-Innovazzjoni 
Soċjali, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u l-programm propost 
"Erasmus għal kulħadd". Hemm bżonn ta' objettivi preċiżi biex jiġi ċċarat liema programm hu 
ffinanzjat minn liema strument. B'mod partikulari, ir-Rapporteur jipproponi li l-objettiv tal-
FSE ta' "inklużjoni attiva" jiġi ddefinit aħjar u li r-relazzjoni bejn l-FSE u l-Programm għall-
Bidla u l-Innovazzjoni Soċjali tiġi ċċarata. Fil-verità, dawn iż-żewġ strumenti t-tnejn li huma 
se jintużaw bħala appoġġ għall-hekk imsejħa "innovazzjoni soċjali" u s-Servizzi Europej tax-
Xogħol (EURES), imma taħt regoli ta' ġestjoni differenti u għaldaqstant f'livelli differenti. 
Waqt li l-EURES se jiġi ffinanzjat prinċipalment taħt il-Programm għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali, il-Kummissjoni qed tipproponi li tappoġġa l-attivitajiet tal-EURES fir-
rigward tar-reklutaġġ u s-servizzi relatati ta' informazzjoni, konsulenza u gwida fil-livelli 
nazzjonali u transkonfinali. Il-proġetti ta' "innovazzjoni soċjali" jistgħu jiġu ffinanzjati 
direttament mill-Kummissjoni Ewropea taħt l-assi PROGRESS tal-Programm għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali u mbagħad jiġu żviluppati b'mod aktar estensiv taħt l-FSE bil-
kofinanzjament tal-Istati Membri. L-FSE jista' jippromwovi direttament ukoll l-"innovazzjoni 
soċjali" fil-kamp ta' responsabilità tiegħu. B'mod simili, l-infrastrutturi għat-tagħlim tul il-
ħajja se jiġu ffinanzjati taħt l-FSE, waqt li l-attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja se jiġu ffinanzjati 
mill-programm multiannwali propost "Erasmus għal kulħadd". 
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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)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Multiannwali (QFM) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva"1; itenni li 
jinħtieġu biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-
QFM li jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista' 
tilħaq il-prijoritajiet eżistenti tal-politika 
tagħha u twettaq il-kompiti l-ġodda 
previsti mit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll 
sabiex tindirizza sitwazzjonijiet mhux 
mistennija; jindika li anke b'żieda fil-livell 
ta' riżorsi għall-QFM li jmiss ta' mill-
anqas 5 % meta mqabbel mal-livell tal-
2013, il-kontribut għall-ilħuq tal-objettivi 
u l-impenji miftehma tal-Unjoni u għall-
prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni jista' 
jkun biss wieħed limitat; jistieden lill-
Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' dan l-
approċċ, jidentifika b’mod ċar liema mill-
prijoritajiet jew proġetti politiċi tiegħu 
jistgħu jitneħħew kompletament, minkejja 
l-garanzija tal-valur miżjud Ewropew 
tagħhom;

_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.
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Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li esprima 
b'mod partikulari fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tas-7 ta' Ġunju 20111 favur it-tkomplija 
tal-iskema tat-tqassim tal-ikel għal min hu 
l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni taħt il-perjodu 
finanzjarju multiannwali li jmiss; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tipproponi l-aktar bażi 
legali xierqa; jenfasizza, madankollu, li l-
objettivi tal-FSE u l-Programm għal dawk 
fil-bżonn mhumiex kompletament 
identiċi;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0338.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja u jiżviluppa politiki ta' 
inklużjoni attiva skont il-kompiti mogħtija 
lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 tat-
Trattat, u b'hekk jikkontribwixxi għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
skont l-Artikolu 174 tat-Trattat. Skont l-
Artikolu 9 tat-Trattat, l-FSE għandu jieħu 
kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni 
ta’ livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija 
ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ 
livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jappoġġa l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli, jippromwovi l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, 
jiżviluppa politiki ta' inklużjoni attiva u 
jiġġieled kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali skont l-Artikolu 9 tat-Trattat u l-
kompiti mogħtija lill-FSE permezz tal-
Artikolu 162 tat-Trattat, u b'hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali skont l-Artikolu 174 
tat-Trattat. Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, l-
FSE għandu jieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta 
mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ 
impjiegi, mal-garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, kif ukoll ma’ livell għoli 
ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' 
Ġunju 2011 "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Multiannwali Ġdid (QFM) 
għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklużiva", il-Parlament Ewropew iqis li 
"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";

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-istess riżoluzzjoni, il-Parlament 
Ewropew enfasizza "r-rwol fundamentali 
tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex 
jintlaħqu l-objettivi soċjali u tal-impjiegi 
tal-istrateġija Ewropa 2020", waqt li 
ddikjara li jemmen "li l-FSE għandu jiġi 
ttrattat bħala prijorità politika u ffinanzjat 
kif xieraq" u argumenta favur 
applikazzjoni aktar strateġika tal-FSE 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi, l-aċċess u l-integrazzjoni mill-ġdid 
fis-suq tax-xogħol, u għall-ġlieda kontra 
l-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-
forom kollha ta' diskriminazzjoni.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Matul il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali tal-2007-2013, il-Fond 
Soċjali Ewropew ġie allokat 
EUR 78 biljun (fi prezzijiet tal-2011). Fil-
Komunikazzjoni tagħha "Baġit għall-
Ewropa 20201", il-Kummissjoni qed 
tipproponi, għall-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali tal-2014-2020, sehem 
globali minimu għall-FSE ta' 25 % tal-
baġit totali allokat għall-fondi ta' koeżjoni 
u l-fondi strutturali (i.e. tal-anqas 
EUR 84 biljun fi prezzijiet tal-2011). 
Ħafna strumenti tas-suq tax-xogħol 
jiddependu fuq il-Fond Soċjali Ewropew 
għall-eżistenza tagħhom. Jekk l-Istati 
Membri jkomplu jitolbu li jiġu ffrankati 
aktar flus mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, se jonqsu l-istrumenti tas-suq 
tax-xogħol fl-Unjoni kollha, biex b'hekk 
isir impossibbli li jitnaqqsu r-rati tal-
qgħad.
______________
COM (2011) 0500 finali

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika u forza tax-xogħol li dejjem 
qed tiżdied fl-età u nuqqas dejjem jikber ta' 
ħiliet u xogħol f'xi setturi u reġjuni. Is-
sitwazzjoni kkumplikat ruħha aktar 

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali u demografiċi li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika u forza tax-xogħol li dejjem 
qed tiżdied fl-età u nuqqas dejjem jikber ta' 
ħiliet u xogħol f'xi setturi u reġjuni. Is-
sitwazzjoni kkumplikat ruħha aktar 
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minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla ta' qgħad, 
li affettwat b'mod partikolari ż-żgħażagħ u 
gruppi vulnerabbli oħra, bħall-migranti. L-
FSE għandu jimmira li jippromwovi l-
impjiegi u jappoġġa l-mobbiltà tax-xogħol, 
jinvesti fl-edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim 
tul il-ħajja, jippromwovi l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar. Fil-
promozzjoni tal-funzjonament aħjar tas-
swieq tax-xogħol permezz tat-tisħiħ tal-
mobbiltà ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, l-FSE għandu b'mod 
partikolari, jappoġġa s-Servizzi Ewropej 
tal-Impjiegi (l-attivitajiet tal-EURES) f'dak 
li għandu x'jaqsam mar-reklutaġġ u l-
informazzjoni relatata, il-pariri u s-servizzi 
ta' gwida f'livell nazzjonali u 
transkonfinali.

minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla ta' qgħad, 
li affettwat b'mod partikolari ż-żgħażagħ u 
gruppi vulnerabbli oħra, bħall-migranti. L-
FSE għandu jimmira li jippromwovi u 
joħloq l-impjiegi u jappoġġa l-mobbiltà 
tax-xogħol, jinvesti fl-edukazzjoni, il-ħiliet 
u t-tagħlim tul il-ħajja, jippromwovi l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar. 
Fil-promozzjoni tal-funzjonament aħjar 
tas-swieq tax-xogħol permezz tat-tisħiħ tal-
mobbiltà ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, l-FSE għandu jappoġġa s-
Servizzi Ewropej tal-Impjiegi (l-attivitajiet 
tal-EURES) f'dak li għandu x'jaqsam mar-
reklutaġġ u l-informazzjoni relatata, il-
pariri u s-servizzi ta' gwida f'livell 
nazzjonali u transkonfinali. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha 
timmonitorja b'mod sistematiku l-
attivitajiet tal-EURES u tippubblika r-
riżultati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 
n-nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba 
tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, għal 
sfidi ġodda bħall-bidla għal ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, l-aġenda diġitali, u 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija baxxa fil-
karbonju u aktar effiċjenti fl-enerġija. L-
FSE għandu jikkontribwixxi għall-
indirizzar ta' dawn l-isfidi billi jkompli 
jaħdem għall-kisba tal-għanijiet tematiċi 
ewlenin tiegħu. F'dan il-kuntest, l-FSE 
għandu jappoġġa t-tranżizzjoni tal-forza 
tax-xogħol lejn ħiliet u impjiegi aktar 
ekoloġiċi, b'mod partikolari fl-effiċjenza 

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 
n-nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba 
tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, għal 
kundizzjonjiiet ekonomiċi u soċjali li qed 
jinbidlu kif ukoll għal sfidi ġodda bħall-
bidla għal ekonomija bbażata fuq l-
għarfien, l-aġenda diġitali, u t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija baxxa fil-karbonju u aktar 
effiċjenti fl-enerġija. L-FSE għandu 
jikkontribwixxi għall-indirizzar ta' dawn l-
isfidi billi jkompli jaħdem għall-kisba tal-
għanijiet tematiċi ewlenin tiegħu. F'dan il-
kuntest, l-FSE għandu jappoġġa t-
tranżizzjoni tal-forza tax-xogħol lejn ħiliet 
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tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli u s-
setturi tat-trasport sostenibbli, filwaqt li 
titqies l-intenzjoni tal-Unjoni biex iżżid il-
proporzjon tal-baġit tal-UE li huwa relatat 
mal-mainstreaming tal-klima għal mill-
inqas 20 % b'kontribuzzjonijiet minn 
oqsma tal-politika differenti.

u impjiegi aktar ekoloġiċi, b'mod 
partikolari fl-effiċjenza tal-enerġija, l-
enerġija rinnovabbli u s-setturi tat-trasport 
sostenibbli, filwaqt li titqies l-intenzjoni 
tal-Unjoni biex iżżid il-proporzjon tal-baġit 
tal-UE li huwa relatat mal-mainstreaming 
tal-klima għal mill-inqas 20 % 
b'kontribuzzjonijiet minn oqsma tal-
politika differenti.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta' appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. L-FSE 
għandu b'mod partikolari jżid l-appoġġ 
tiegħu għall-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar, permezz ta' allokazzjoni 
minima separata għal użu preċiż. Skont il-
livell tal-iżvilupp tar-reġjuni appoġġati, l-
għażla u l-għadd ta' prijoritajiet ta' 
investiment għall-appoġġ tal-FSE 
għandhom ukoll ikunu limitati.

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta' appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea u 
jappoġġa l-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tal-Programmi ta' 
Riforma Nazzjonali tagħhom. L-FSE 
għandu b'mod partikolari jżid l-appoġġ 
attiv tiegħu għall-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar, permezz ta' allokazzjoni 
minima separata għal użu preċiż. Skont il-
livell tal-iżvilupp tar-reġjuni appoġġati, l-
għażla u l-għadd ta' prijoritajiet ta' 
investiment għall-appoġġ tal-FSE 
għandhom ukoll ikunu limitati.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi żgurat monitoraġġ aktar 
mill-qrib u valutazzjoni mtejba tar-riżultati 
miksuba fuq livell Ewropew permezz ta' 
azzjonijiet appoġġati mill-FSE, għandu jiġi 
stabbilit grupp komuni ta' indikaturi ta' 

(8) Sabiex jiġi żgurat monitoraġġ aktar 
mill-qrib u valutazzjoni mtejba tar-riżultati 
miksuba fuq livell Ewropew permezz ta' 
azzjonijiet appoġġati mill-FSE, għandu jiġi 
stabbilit grupp komuni ta' indikaturi 
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produzzjoni u riżultati. trasparenti u oġġettivi ta' produzzjoni u 
riżultati.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Filwaqt li jitqies il-fatt li, sabiex jiġu 
żgurati l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali, 
jinħtieġ approċċ integrat u olistiku; l-FSE 
għandu jappoġġa l-ħolqien ta' sħubijiet 
transsettorjali u bbażati fuq it-territorju u 
l-programmi tagħhom.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tas-
sessi fid-dimensjonijiet kollha tal-
programmi, filwaqt li jiġi żgurat li jittieħdu 
azzjonijiet speċifiċi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tas-
sessi fid-dimensjonijiet kollha tal-
programmi, inklużi t-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tagħhom fil-waqt u b'mod 
konsistenti, filwaqt li jiġi żgurat li jittieħdu 
azzjonijiet speċifiċi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Meta jitqies li l-ambitu ta' dan il-
programm jinkludi elementi li 
parzjalment jirdoppjaw elementi tal-
Programm għall-Bidla u l-Innovazzjoni 
Soċjali, għandhom jiġu implimentati 
miżuri intenzjonati biex jiġi evitat 
finanzjament doppju tal-istess attivitajiet 
u inizjattivi. Barra minn hekk, minħabba 
li hemm elementi rdoppjati fl-attivitajiet 
imwettqa mal-FSE taħt ġestjoni konġunta 
u f'dawk tal-Programm għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali li hu taħt ġestjoni 
diretta, għandhom jiġu implimentati 
miżuri biex l-attivitajiet ma jiġux 
idduplikati jew iffinanzjati darbtejn taħt 
modi ġestjonali differenti.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Is-sinerġiji fost il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, 
il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u 
tas-Sajd għandhom jiġu sfruttati. Barra 
minn hekk, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni u l-Programm għall-
Bidla u l-Innovazzjoni Soċjali 
multiannwali għandhom jiġu strutturati 
b'mod koerenti sabiex tiżdied l-effikaċja 
rispettiva tagħhom, titjieb il-
koordinazzjoni tagħhom u jiġi evitat li 
jkun hemm finanzjament doppju.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Bl-għan li jiġi ssemplifikat l-użu tal-
FSE u biex jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji, u 
fir-rigward tal-ispeċifiċitajiet tal-
operazzjonijiet appoġġati mill-FSE, huwa 
xieraq li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jikkomplementaw l-Artikoli 57 u 58 tar-
Regolament (UE) Nru […]. 

(16) Bl-għan li jiġi ssemplifikat l-użu tal-
FSE u biex jitnaqqas ir-riskju ta' żbalji, u 
fir-rigward tal-ispeċifiċitajiet tal-
operazzjonijiet appoġġati mill-FSE, huwa 
xieraq li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet li 
jikkomplementaw l-Artikoli 57 u 58 tar-
Regolament (UE) Nru […]. It-titjib tal-
implimentazzjoni u l-kwalità tal-infiq 
għandhom jikkostitwixxu prinċipji gwida 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-programm, 
waqt li jiġi żgurat l-użu ottimali tar-riżorsi 
finanzjarji; 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Huwa importanti li tiġi żgurata 
ġestjoni finanzjarja soda tal-programm, 
kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu bl-
iktar mod effikaċi u faċli sabiex jintuża, 
filwaqt li jiġu żgurati wkoll iċ-ċertezza 
legali u l-aċċessibbiltà tal-istrument għall-
parteċipanti kollha. Peress li l-attivitajiet 
mal-FSE jitwettqu taħt ġestjoni konġunta, 
l-Istati Membri għandhom joqogħdu lura 
milli jżidu regoli addizzjonali li 
jikkomplikaw l-użu tal-fondi għall-
benefiċjarju.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-użu ta' somom f'daqqa u skala 
standard ta' spejjeż għal kull unità, kif 
previst fl-Artikolu 116 u 116a tar-
Regolament Finanzjarju, għandu jwassal 
għas-semplifikazzjoni għall-benefiċjarju u 
għandu jnaqqas il-piż amministrattiv 
għas-sħab kollha fil-proġetti tal-FSE; 
Bilanċ residwu potenzjali ta' somom 
f'daqqa jibqa’ għand is-sieħeb tal-proġett.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġaw 
pereżempju l-istudenti, il-ħolqien tal-
impjiegi, il-mobbiltà tal-ħaddiema, l-
inklużjoni soċjali u l-intraprenditorija 
soċjali.

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġaw l-
imjegabilità, speċjalment fost iż-żgħażagħ,
il-ħolqien tal-impjiegi, il-mobbiltà tal-
ħaddiema, l-inklużjoni soċjali u l-
intraprenditorija soċjali.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-istabbiliment tad-definizzjoni ta' skali 
standard tal-kosti unitarji u somom f'daqqa 
u l-ammonti massimi tagħhom skont tipi 
differenti ta' operazzjonijiet u għad-

(18) Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-istabbiliment tad-definizzjoni, 
f'konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tar-Regolament Finanzjarju, ta' 
skali standard ta' spejjeż għal kull unità u 
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definizzjoni tar-regoli u l-kundizzjonijiet 
speċifiċi tal-garanziji bbażati fuq il-politiki. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

somom f'daqqa u l-ammonti massimi 
tagħhom skont tipi differenti ta' 
operazzjonijiet u għad-definizzjoni tar-
regoli u l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-
garanziji bbażati fuq il-politiki. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-FSE għandu jżid valur reali 
għall-politiki tal-Istati Membri, u d-
distribuzzjoni tiegħu għalhekk ma 
għandhiex tkun marbuta awtomatikament 
mal-prestazzjoni makroekonomika ta' Stat 
Membru. 

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' penali addizzjonali tista' tiggrava l-problemi għall-pajjiżi li diġà qed 
jiffaċjaw problemi makroekonomiċi. Għall-kuntrarju, il-baġit tal-FSE ma għandux jiżdied 
iżda għandu jiffoka fuq l-għoti ta' għajnuna lill-Istati Membri għall-ħolqien tat-tkabbir u tal-
impjiegi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
ħaddiema żgħażagħ u bi ftit kwalifiki, in-
nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
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marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali. L-FSE għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali. L-FSE għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, inkluzi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali u appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol;

(i) L-aċċess għall-impjiegi u għas-servizzi 
tal-impjiegi għal dawk li qed ifittxu xogħol 
u għan-nies li mhumiex attivi, inklużi 
inizjattivi għall-impjiegi lokali u appoġġ 
għall-mobbiltà fix-xogħol;

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) L-appoġġ għall-impjieg ta' persuni 
f'sitwazzjonijiet żvantaġġjati fis-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari persuni 
b'diżabilitajiet;

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Taħriġ fil-ħiliet ewlenin, 
partikolarment l-intraprenditorija u t-
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tisħiħ tal-impjegabilità;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar permezz ta':

(c) Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali 
attiva u l-ġlieda kontra l-faqar permezz ta':

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 c (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva permezz ta’:

- Approċċi ta' inklużjoni attiva integrati, 
b’mod partikolari, bil-għan li jitjiebu l-
opportunitajiet tal-impjiegi u jkunu ta’ 
benefiċċju għal persuni ta’ età meta 
jistgħu jaħdmu - li jappoġġaw mogħdijiet 
personalizzati u olistiċi lejn l-inklużjoni, 
il-kwalità tax-xogħol u l-parteċipazzjoni 
soċjali, li jinkludu miżuri soċjali u miżuri 
ta' integrazzjoni u ta' integrazzjoni mill-
ġdid fil-komunità u li jiżguraw aċċess 
għal servizzi ta' kwalità u swieq tax-
xogħol inklużivi.
- L-assimilazzjoni ta' approċċ li jqis iċ-
ċiklu tal-ħajja fil-politiki u l-azzjonijiet 
predominanti, sabiex jiġi żgurat l-għoti ta' 
appoġġ integrat għat-tnaqqis tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali tat-tfal u l-persuni ta' 
età akbar.

Emenda 27Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet (ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
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marġinalizzati bħar-Roma; marġinalizzati;

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa u 
s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali;

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, inklużi s-servizzi tal-
impjiegi, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u 
s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 c (iv)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. c (vi) Strateġiji lokali għall-iżvilupp 
lokali mmexxija mill-komunità;

1. c (vi) Strateġiji għall-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità, kif definiti fl-
Artikolu 28 tar-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni; 

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi 
identifikati fil-Programmi tar-Riforma 
Nazzonali u r-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti li saru skont l-
Artikolu 148(4) tat-Trattat, sabiex 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-
faqar.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi 
identifikati mir-reġjuni u mill-awtoritajiet 
subnazzjonali tagħhom fil-Programmi tar-
Riforma Nazzonali u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti 
li saru skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar 
u l-issodisfar tal-missjoni tal-FSE kif 
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deskritta fl-Artikolu 2.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" 
stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament 
(UE) Nru […].

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali attiva u l-ġlieda kontra l-
faqar" stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-
Regolament (UE) Nru […].

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom ikomplu 
jwettqu l-konċentrazzjoni tematika skont 
il-modalitajiet li ġejjin:

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
reġjonali għandhom ikomplu jwettqu l-
konċentrazzjoni tematika skont il-
modalitajiet li ġejjin:

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-dispożizzjonijiet dwar il-
konċentrazzjoni tematika ma għandhomx 
japplikaw għall-fondi li jkunu f'ass 
prijoritarju speċifiku destinati kollha 
kemm huma għall-innovazzjoni jew għall-
miżuri transnazzjonali.

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali u soċjokulturali, l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE jista' jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 
lokali għall-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
inklużjoni soċjali, kif ukoll Investimenti 
Territorjali Integrati (ITI) kif imsemmi fl-
Artikolu 99 tar-Regolamen (UE) Nru […].

1. L-FSE għandu jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 
lokali, bħal-inizjattivi soċjokulturali,
għall-impjiegi, inklużi l-impjiegi taż-
żgħażagħ, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, kif ukoll Investimenti Territorjali 
Integrati (ITI) kif imsemmi fl-Artikolu 99 
tar-Regolamen (UE) Nru […].

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 12 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista' 
jappoġġa l-iżvilupp urban sostenibbli 
permezz ta' strateġiji li jistabbilixxu 

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista' 
jappoġġa l-iżvilupp urban sostenibbli 
permezz ta' strateġiji li jistabbilixxu 
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azzjonijiet integrati sabiex jindirizzaw l-
isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet li huma 
elenkati fil-kuntratt ta' sħubija.

azzjonijiet integrati sabiex jindirizzaw l-
isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet li huma 
elenkati fil-kuntratt ta' sħubija. Dawn l-
interventi għandhom jiġu kkoordinati 
bejn l-istrumenti u l-programmi differenti 
sabiex jiġi evitat li jkun hemm partijiet 
mill-finanzjament irdoppjati.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista' jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu permezz ta' strumenti 
finanzjarji, bħall-iskemi tal-qsim tar-riskju, 
l-ekwità u d-dejn, fondi ta' garanzija, fondi 
ta' investiment u fondi ta' self.

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista' jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu permezz ta' strumenti 
finanzjarji, bħall-iskemi tal-qsim tar-riskju, 
l-ekwità u d-dejn, fondi ta' garanzija, fondi 
ta' investiment, fondi ta' self, mikrokrediti 
u faċilitajiet ta' mikrokreditu.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-FSE jista' jintuża għat-tisħiħ tal-aċċess 
għas-swieq tal-kapital għal korpi pubbliċi u 
privati fuq livelli nazzjonali u reġjonali li 
jimplimentaw azzjonijiet u politiki li jaqaw 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE u l-
programm operattiv permezz ta' "garanziji 
tal-FSE bbażati fuq il-politiki" sakemm il-
Kummissjoni tagħti l-approvazzjoni 
tagħha.

L-FSE jista' jintuża għat-tisħiħ tal-aċċess 
għas-swieq tal-kapital għal korpi pubbliċi u 
privati fuq livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali li jimplimentaw azzjonijiet, b'mod 
partikolari mikrokrediti u faċilitajiet kif 
ukoll politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-FSE u l-programm 
operattiv permezz ta' "garanziji tal-FSE 
bbażati fuq il-politiki" sakemm il-
Kummissjoni tagħti l-approvazzjoni 
tagħha.
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