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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet Regolament (Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn) li jistabbilixxi strument ġdid għall-perjodu 2014-2020 li 
jikkumplimenta l-istrumenti eżistenti ta’ koeżjoni u b'mod partikolari l-Fond Soċjali 
Ewropew, billi jindirizza l-agħar forom ta’ faqar u l-aktar forom korrużivi għas-soċjetà, il-
privazzjoni alimentari kif ukoll in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni u l-privazzjoni materjali tat-tfal 
filwaqt li jappoġġja miżuri ta’ sostenn bl-għan ta' riintegrazzjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni tipproponi baġit ta' EUR 2.5 biljun bil-prezzijiet tal-2011 għal dan l-istrument 
il-ġdid fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss għall-perjodu 2014-2020. Ir-rapporteur jilqa' 
l-ħolqien tal-Fond, iżda huwa mħasseb dwar il-livell propost, li jikkostitwixxi tnaqqis meta 
mqabbel mal-programm attwali ta' għajnuna alimentari. Barra minn hekk, għandu jiġi 
enfasizzat li l-ambitu ta' dan il-Fond twessa' biex jappoġġja lill-persuni li jsofru privazzjoni 
materjali u nuqqas ta' akkomodazzjoni.

Ir-rapporteur jinnota li l-finanzjament għal dan il-programm għandu joħroġ mill-finanzjament 
totali allokat lill-Istati Membri taħt il-fondi Strutturali u ta' Koeżjoni. B'konsegwenza ta' dan, 
dan il-fond il-ġdid se jiġi implimentat taħt "ġestjoni konġunta", u b'hekk jiġu applikati r-regoli 
li jintużaw għall-fondi Strutturali u ta' Koeżjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni, f'xi partijiet, 
tidher kumplessa u tista' tirriżulta f'żieda fil-piż amministrattiv għall-benefiċjarji, li 
prinċipalment se jkunu NGOs.   Għalkemm il-Kummissjoni għamlet xi sforzi biex 
tissemplifika dawn ir-regoli, ir-rapporteur jemmen li huwa essenzjali li r-Regolament ikun 
sempliċi kemm jista' jkun sabiex ikollu l-ikbar impatt fuq l-għajnuna għat-tnaqqis tal-faqar u 
l-esklużjoni soċjali.

Ir-rapporteur jinnota li dan il-Fond jissostitwixxi l-programm tat-Tqassim tal-Ikel, li kien 
responsabbli mit-tqassim tal-ikel liċ-ċittadini tal-UE bl-użu ta' eċċessi agrikoli li kieku ma 
tqassmux, kienu jinqerdu.  It-tnaqqis mistenni u n-nuqqas ta' prevedibilità tal-istokkijiet ta' 
intervenzjoni tul il-perjodu 2011-2020 qered ir-raġuni oriġinali wara dan il-programm, u 
mhux se jibqa' jitħaddem wara tmiem l-2013. Madankollu, meta jkun possibbli, l-istokkijiet 
ta' intervenzjoni għandhom jintużaw mingħajr ħlas għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar fil-
bżonn, u għandhom ikunu kumplimentari għall-programm u mhux jittieħdu mill-baġits 
allokati għall-Istati Membri. 

Ir-rapporteur jipproponi li titneħħa d-dispożizzjoni għall-kofinanjzament, li għal xi Stati 
Membri - partikolarment dawk li qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar ekonomiċi u finanzjarji -
tista' tikkostitwixxi ostaklu għall-aċċess għall-Fond. L-għajnuna biex jinqerdu l-ġuħ, in-
nuqqas ta' akkomodazzjoni u l-privazzjoni materjali m'għandhiex tiddependi mill-kapaċità tal-
Istati Membri għal kofinanzjament.

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:
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Emenda 1
Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B'mod konformi mal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, l-Unjoni u l-Istati Membri 
stabbilixxew għalihom infushom l-għan li 
jnaqqsu l-għadd ta’ persuni li qegħdin 
jgħixu fir-riskju ta’ faqar u ta’ esklużjoni 
soċjali b’mill-inqas 20 miljun sal-2020.

(1) B'mod konformi mal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew tas-17 ta' Ġunju 2010, 
fejn ġiet adottata l-istrateġija tal-Unjoni 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, l-Unjoni u l-Istati Membri 
stabbilixxew għalihom infushom l-għan li 
jnaqqsu l-għadd ta’ persuni li qegħdin 
jgħixu fir-riskju ta’ faqar u ta’ esklużjoni 
soċjali b’mill-inqas 20 miljun sal-2020. 
Madankollu mingħajr l-ebda dubju, in-
numru ta' persuni li qed iħabbtu wiċċhom 
mal-faqar jew l-esklużjoni soċjali żdied 
minn 23.4 % fl-2010 għal 24.2 % fl-2011. 

Emenda 2
Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn il-
quddiem il-‘Fond’) għandu jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali, billi jikkontribwixxi għat-
tnaqqis tal-faqar fl-Unjoni billi jsostni 
skemi nazzjonali li jipprovdu għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn biex itaffi l-privazzjoni alimentari, 
in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni u l-
privazzjoni materjali tat-tfal.

(4) Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn il-
quddiem il-‘Fond’) għandu jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali, billi jikkontribwixxi għat-
tnaqqis tal-faqar fl-Unjoni billi jsostni 
skemi nazzjonali li jipprovdu għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

Emenda 3
Proposta għal regolament

Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn il-
quddiem il-‘Fond’) għandu jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali, billi jikkontribwixxi għat-
tnaqqis tal-faqar fl-Unjoni billi jsostni 
skemi nazzjonali li jipprovdu għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn l-biex itaffi l-privazzjoni alimentari, 
in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni u l-
privazzjoni materjali tat-tfal.

(4) Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn il-
quddiem il-‘Fond’) għandu jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali, billi jikkontribwixxi għat-
tnaqqis tal-faqar fl-Unjoni billi jsostni, 
primarjament permezz tal-għoti ta’ 
provvisti tal-ikel, skemi nazzjonali li 
jipprovdu għajnuna mhux finanzjarja lill-
persuni l-aktar fil-bżonn biex itaffi l-
privazzjoni alimentari, in-nuqqas ta’ 
akkomodazzjoni u l-privazzjoni materjali 
tat-tfal.

Ġustifikazzjoni

L-ammont simboliku offrut f’dan il-Fond għandu jiffoka primarjament fuq l-għoti tal-ikel 
f’emerġenzi. Madankollu, il-Fond m’għandu bl-ebda mod jitqies mill-Istati Membri bħala 
opportunità għalihom biex inaqqsu l-baġits tal-programmi nazzjonali tagħhom għall-qerda 
tal-faqar u r-riintegrazzjoni soċjali, li jibqgħu fir-responsabbiltà tal-Istat Membru.

Emenda 4
Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Fond ma jistax jieħu post il-politiki 
pubbliċi adottati mill-gvernijiet tal-Istati 
Membri biex tiġi limitata l-ħtieġa għal 
għajnuna alimentari f'emerġenzi u jiġu 
żviluppati miri u politiki sostenibbli għall-
qerda totali tal-ġuħ, il-faqar u l-esklużjoni 
soċjali.

Emenda 5
Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm operattiv ta’ kull Stat (8) Il-programm operattiv ta’ kull Stat 
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Membru għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, u jiddeskrivi l-għanijiet u l-
karatteristiċi tal-għajnuna lill-persuni l-
aktar fil-bżonn li sejrin jiġu pprovduti 
permezz tas-sostenn ta’ skemi nazzjonali. 
Għandu jinkludi wkoll l-elementi 
neċessarji biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
programm operattiv.

Membru għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, u jiddeskrivi l-għanijiet u l-
karatteristiċi tal-għajnuna lill-persuni l-
aktar fil-bżonn li sejrin jiġu pprovduti 
permezz tas-sostenn ta’ skemi nazzjonali. 
L-aċċess għall-għajnuna alimentari 
għandu jkun l-ewwel privazzjoni li trid 
tiġi indirizzata mill-Istati Membri. Għandu 
jinkludi wkoll l-elementi neċessarji biex 
tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-programm operattiv.

Emenda 6
Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita l-livell 
massimu ta’ kofinanzjament mill-Fond 
għall-programmi operattivi biex tipprovdi 
għal effett multiplikatur tar-riżorsi tal-
Unjoni, filwaqt li għandha tiġi indirizzata 
s-sitwazzjoni tal-Istati Membri li qegħdin 
jiffaċċjaw diffikultajiet baġitarji 
temporanji.

imħassar

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. [Proposta għal] Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Regolament 
dwar l-OKS Unika) jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku wieħed 
jista’ jeħles minnhom billi jsiru disponibbli 
għall-iskema tad-distribuzzjoni għal dawk 
l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni jekk dik l-
iskema tipprevedi hekk. Minħabba dan, 

(17) Regolament (UE) Nru ... tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli ta' .../20xx (Regolament 
dwar l-OKS Unika) jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku wieħed 
jista’ jeħles minnhom billi jsiru disponibbli 
għall-iskema tad-distribuzzjoni għal dawk 
l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni jekk dik l-
iskema tipprevedi hekk. Minħabba dan, 
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skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib tal-ikel mill-
użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ ta’ stokkijiet 
bħal dawn jista’ jkun ekonomikament l-
iktar għażla vijabbli, huwa xieraq li 
possibilità bħal din tiġi prevista f’dan ir-
Regolament. L-ammonti dderivati minn 
tranżazzjoni li tikkonċerna l-istokkijiet 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju ta’ 
dawk li huma l-iktar fil-bżonn, u 
m’għandhomx jiġu applikati b’mod li 
jnaqqsu l-obbligu tal-Istati Membri biex 
jikkofinanzjaw il-programm. Sabiex ikun 
żgurat l-iktar użu effiikaċi tal-istokkijiet ta' 
intervent u l-qligħ minnhom il-
Kummissjoni għandha, f’konformità mal-
Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) Nru 
[OKS] tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-proċeduri li bihom il-
prodotti fl-istokkijiet ta’ intervent jistgħu 
jintużaw, jiġu pproċessati jew mibjugħa 
għall-għanijiet tal-programm għal dawk l-
aktar fil-bżonn.

skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib tal-ikel mill-
użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ ta’ stokkijiet 
bħal dawn jista’ jkun ekonomikament l-
iktar għażla vijabbli, huwa xieraq li 
possibilità bħal din tiġi prevista f’dan ir-
Regolament. L-ammonti dderivati minn 
tranżazzjoni li tikkonċerna l-istokkijiet 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju ta’ 
dawk li huma l-iktar fil-bżonn u 
m'għandhomx inaqqsu l-baġit allokat 
għal kull Stat Membru. Sabiex ikun żgurat 
l-iktar użu effiikaċi tal-istokkijiet ta' 
intervent u l-qligħ minnhom il-
Kummissjoni għandha, f’konformità mal-
Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) Nru 
[OKS] tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-proċeduri li bihom il-
prodotti fl-istokkijiet ta’ intervent jistgħu 
jintużaw, jiġu pproċessati jew mibjugħa 
għall-għanijiet tal-programm għal dawk l-
aktar fil-bżonn.

Emenda 8
Proposta għal regolament

Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità maniġerjali, awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u awtorità funzjonalment 
indipendenti tal-awditjar għall-programm 
operattiv tagħhom. Biex ikun hemm 
flessibilità għall-Istati Membri fl-
istabbiliment tas-sistemi ta’ kontroll, huwa 
xieraq li tiġi pprovduta l-għażla li l-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
jitwettqu mill-awtorità maniġerjali. L-Istati 
Membri għandu jitħalla wkoll jinnomina 
korpi intermedji sabiex iwettqu ċerti 
kompiti tal-awtorità maniġerjali jew tal-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni. L-Istati 
Membri għandu f’dak il-każ jistabbilixxi 
b’mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-

(21) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità maniġerjali, awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u awtorità funzjonalment 
indipendenti tal-awditjar għall-programm 
operattiv tagħhom. Biex ikun hemm 
flessibilità għall-Istati Membri fl-
istabbiliment tas-sistemi ta’ kontroll, huwa 
xieraq li tiġi pprovduta l-għażla li l-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
jitwettqu mill-awtorità maniġerjali. L-Istati 
Membri għandu jitħalla wkoll jinnomina 
korpi intermedji sabiex iwettqu ċerti 
kompiti tal-awtorità maniġerjali jew tal-
awtorità ta’ ċertifikazzjoni. L-Istati 
Membri għandu f’dak il-każ jistabbilixxi 
b’mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-
funzjonijiet rispettivi tagħhom. L-Istati 
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funzjonijiet rispettivi tagħhom. Membri għandhom jagħmlu kull sforz 
sabiex jeliminaw l-ostakoli li joriġinaw 
mill-piżijiet amministrattivi li possibilment 
jaffettaw lill-organizzazzjonijiet ta' karità.

Emenda 9
Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontroll 
finanzjarju, il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni fil-qafas ta’ dan 
ir-Regolament għandha tiġi żgurata u 
għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jippermettu lill-Kummissjoni li, fil-kuntest 
tal-istrateġija tagħha ta’ kontroll tas-sistemi 
nazzjonali, tiddetermina l-livell ta’ 
assigurazzjoni li għandha tikseb mill-korpi 
nazzjonali tal-awditjar.

(25) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontroll 
finanzjarju, il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni fil-qafas ta’ dan 
ir-Regolament għandha tiġi żgurata u 
għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jippermettu lill-Kummissjoni li, fil-kuntest 
tal-istrateġija tagħha ta’ kontroll tas-sistemi 
nazzjonali, tiddetermina l-livell ta’ 
assigurazzjoni li għandha tikseb mill-korpi 
nazzjonali tal-awditjar. Il-Kummissjoni 
għandha tagħmel kull sforz sabiex tiżgura 
li l-kriterji mhumiex daqstant rigorużi li 
se jżidu l-piż amministrattiv tal-
benefiċjarji, fid-dawl tan-natura tal-Fond 
u l-fatt li l-maġġorparti tal-benefiċjarji 
joperaw fuq bażi volontarja.

Emenda 10
Proposta għal regolament

Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Fid-dawl tad-data li fiha għandhom 
jinħarġu s-sejħiet għal offerti u l-
iskadenzi għall-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament u t-tħejjija tal-programmi 
operattivi, għandhom jiġu mfassla regoli 
sabiex tiġi ffaċilitata tranżizzjoni flessibbli 
fl-2014, bil-ħsieb li tiġi evitata kull 
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interruzzjoni fil-provvisti.

Emenda 11
Proposta għal regolament

Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Jekk għal xi raġuni jkun jidher li 
dan ir-regolament ma jistax ikun operattiv 
fl-1 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni 
għandha tieħu miżuri tranżitorji biex 
tipprevjeni l-interruzzjoni jew it-tnaqqis 
tal-għajnuna mill-baġit tal-UE għal dawk 
l-aktar fil-bżonn.

Emenda 12
Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk għal xi raġuni jkun jidher li dan 
ir-regolament ma jistax ikun operattiv fl-
1 ta' Jannar 2014, il-Kummissjoni 
għandha tieħu miżuri tranżitorji biex 
tipprevjeni l-interruzzjoni jew it-tnaqqis 
tal-għajnuna mill-baġit tal-UE għal dawk 
l-aktar fil-bżonn.

Emenda 13
Proposta għal regolament

Artikolu 2 – subparagrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “persuni l-aktar fil-bżonn” tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-

(1) “persuni l-aktar fil-bżonn” tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
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bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi adottati 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
jew definiti mill-organizzazzjonijiet
imsieħba u li huma approvati minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti;

bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi adottati 
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti,
jew f’kooperazzjoni mal-
organizzazzjonijiet imsieħba u li huma 
approvati minn dawk l-awtoritajiet 
kompetenti;

Emenda 14
Proposta għal regolament

Artikolu 2 – subparagrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “riċevitur aħħari” tfisser l-iktar persuni 
fil-bżonn li jirċievu l-ikel jew il-prodotti 
u/jew li jibbenefikaw mill-miżuri ta’ 
sostenn; 

(7) “riċevitur aħħari” tfisser l-iktar persuni 
fil-bżonn li jirċievu l-ikel jew il-prodotti 
u/jew li jibbenefikaw mill-miżuri ta’ 
sostenn, kif definit mill-Istati Membri 
skont il-kriterji nazzjonali tagħhom;

Emenda 15
Proposta għal regolament

Artikolu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond għandu jintuża biex 
jikkomplementa strateġiji nazzjonali, 
mhux biex jissostitwixxi jew inaqqas il-
programmi nazzjonali sostenibbli u fit-tul 
għall-qerda tal-faqar u l-inklużjoni 
soċjali, li jibqgħu ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri.

Emenda 16
Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
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u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-
użu personali ta’ persuni jew tat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni jitqassmu lill-
persuni l-aktar fil-bżonn permezz ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 
mill-Istati Membri.

u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-
użu personali tar-riċevituri aħħarija
jitqassmu lill-persuni l-aktar fil-bżonn 
permezz ta’ organizzazzjonijiet imsieħba 
magħżula mill-Istati Membri.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-
perjodu 2014-2020 għandhom ikunu 
ta’ EUR 2 500 000 000 skont il-prezzijiet 
tal-2011, skont it-tqassim annwali stabbilit 
fl-Anness II.

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-
perjodu 2014-2020 m'għandhomx ikunu 
inqas f’termini reali mill-allokazzjoni tal-
2007-2013 għall-programm Ewropew ta' 
għajnuna alimentari għall-persuni fil-
bżonn.

Emenda 18
Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-popolazzjoni f'riskju ta' faqar

Emenda 19
Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni programm operattiv, li jkopri 
l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li 
jkun fih dawn l-punti li ġejjin:

Kull Stat Membru li jixtieq japplika għall-
għajnuna mill-Fond għandu jissottometti 
lill-Kummissjoni programm operattiv, li 
jkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet 
xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, li jkun fih dawn l-punti li 
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ġejjin:

Emenda 20
Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni programm operattiv, li jkopri 
l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li 
jkun fih dawn l-punti li ġejjin:

Kull Stat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni programm operattiv, li jkopri 
l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
Il-programm, li għandu jikkomplimenta 
miżuri oħra meħuda fil-livell tal-Istat 
Membru, għandu jkun fih dawn il-punti li 
ġejjin:

Emenda 21
Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu użat biex 
jiżgura l-kumplimentarjetà mal-Fond 
Soċjali Ewropew;

(f) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu użat biex 
jiżgura l-kumplimentarjetà mal-Fond 
Soċjali Ewropew li juri linja ta' 
demarkazzjoni ċara bejn l-attivitajiet 
koperti minn dawn iż-żewġ fondi;

Emenda 22
Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt j – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) tabella li tispeċifika għal kull sena skont 
l-Artikolu 18, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja maħsuba għal 
sostenn mill-Fond u l-kofinanzjament 
skont l-Artikolu 18;

i) tabella li tispeċifika għal kull sena skont 
l-Artikolu 18, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja maħsuba għal 
sostenn mill-Fond;
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Emenda 23
Proposta għal regolament

Artikolu 10 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-pjattaforma għandha tinkludi t-
tħeġġiġ ta’ skambju bejn dawk kollha li 
jaħdmu fuq it-taffija tal-privazzjoni 
materjali immedjata u l-
organizzazzjonijiet li jaħdmu għar-
riintegrazzjoni soċjali sostenibbli u fit-tul, 
filwaqt li tqis kif jistgħu jiġu żviluppati 
rabtiet bejn dawn l-għanijiet differenti.

Ġustifikazzjoni

L-għoti tal-għajnuna alimentari f’emerġenza hu differenti ħafna mix-xogħol li jsir mill-
organizzazzjonijiet li jaħdmu għall-qerda fit-tul tal-faqar, li ħafna drabi jkunu jeħtieġu taħriġ 
u/jew kwalifiki speċjali. Madankollu, jista’ jkun hemm modi kif organizzazzjonijiet differenti 
bi rwoli differenti jkunu jistgħu jżidu l-impatt tagħhom billi jaħdmu flimkien u l-Kummissjoni 
għandha tippermetti li jsiru tali skambji.

Emenda 24
Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Il-proċedura li tikkonċerna r-rapporti 
implimentattivi m'għandhiex tkun 
eċċessiva meta mqabbla mal-fondi 
allokati u n-natura tal-appoġġ u 
m'għandhiex twassal għal piżijiet 
amministrattivi bla bżonn.

Emenda 25
Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjonijiet għandhom isiru minn 2. L-evalwazzjonijiet għandhom isiru minn 
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esperti li huma funzjonalment indipendenti 
mill-awtoritajiet responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programm operattiv. 
L-evalwazzjonijiet kollha għandhom jiġu 
ppubblikati fl-intier tagħhom.

esperti li huma funzjonalment indipendenti 
mill-awtoritajiet responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programm operattiv. 
L-evalwazzjonijiet kollha għandhom jiġu 
ppubblikati fl-intier tagħhom iżda 
m'għandhom taħt l-ebda ċirkostanza 
jinkludu informazzjoni dwar l-identità tal-
benefiċjarji individwali.  

Emenda 26
Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-evalwazzjonijiet m'għandhomx 
ikunu eċċessivi meta mqabbla mal-fondi 
allokati u n-natura tal-appoġġ u 
m'għandhomx iwasslu għal piżijiet 
amministrattivi bla bżonn.

Emenda 27
Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fl-ipproċessar tad-dejta personali skont 
dan l-Artikolu, l-awtorità maniġerjali kif 
ukoll il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jikkonformaw mad-
Direttiva 95/46/KE.

6. Fl-ipproċessar tad-dejta personali skont 
l-Artikolu 13 sa 17, l-awtorità maniġerjali 
kif ukoll il-benefiċjarji u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 
jikkonformaw mad-Direttiva 95/46/KE.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Finanzjament
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Emenda 29
Proposta għal regolament

Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ finanzjament fil-livell tal-
programm operattiv għandha tammonta 
għal 100 % tan-nefqa pubblika eliġibbli. L-
Istati Membri jistgħu jissupplimentaw il-
Fond fuq bażi volontarja sabiex 
jottimizzaw l-użu tiegħu, fid-dawl tan-
numru akbar ta' persuni fil-bżonn fl-
Ewropa. 

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv u l-ammont massimu 
ta’ għajnuna mill-Fond.

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa l-
ammont massimu ta’ għajnuna mill-
Fond.

Emenda 31
Proposta għal regolament

Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Żieda fil-ħlasijiet għall-Istati Membri 
b’diffikultajiet baġitarji temporanji
1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
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programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li 
ma tistax taqbeż il-100%, għandha 
tapplika għal talbiet għall-ħlas relatat 
mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-Istat 
Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu u 
perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(h) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010;
(i) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
finanzjarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
skont ir-Regolament (KE) Nru 332/2002;
(j) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.
2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mis-sostenn pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Ġustifikazzjoni

Skont l-abbozz ta' opinjoni dwar il-baġit mis-Sur Vaughan, il-finanzjament għandu jlaħħaq il-
livell ta' 100 % u għalhekk l-Artikolu 19 m'għadux japplika aktar.

Emenda 32
Proposta għal regolament

Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għar-riċevituri aħħarija
jistgħu jinxtraw mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba nfushom.
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont dderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn, u m’għandux 
jiġi applikat biex inaqqas l-obbligu tal-
Istati Membri, previst fl-Artikolu 18 ta' 
dan ir-Regolament, biex jikkofinanzja l-
programm.

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont dderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn. Dan għandu 
jkun kumplimentari għall-programm u 
m'għandux inaqqas il-baġit allokat għall-
Istati Membri.

Emenda 34
Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ riċevituri aħħarija;

Emenda 35
Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali ta' riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Emenda 36
Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Soġġett għall-finanzjament disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas 
interim sa mhux aktar tard minn 60 jum 
wara d-data li fiha applikazzjoni għal ħlas 
tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni.

5. Soġġett għall-finanzjament disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas 
interim sa mhux aktar tard minn 30 jum 
wara d-data li fiha applikazzjoni għal ħlas 
tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni.
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