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EMENDI

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

Emenda 1

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 permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali sabiex twieġeb 
għall-prijoritajiet tal-politika.

(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 fuq proġetti 
kbar ta' natura eżemplari ċara u b'valur 
miżjud 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-mikrokreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet u l-assistenza teknika. Fil-
kamp ta' applikazzjoni limitat tiegħu, il-
Programm għandu jipprovdi għal 
flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali sabiex twieġeb 
għall-prijoritajiet tal-politika.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Filwaqt li jitqiesu l-fondi limitati 
disponibbli għall-programm u l-
preallokazzjoni ta' dawn il-fondi għad-
diversi assi, il-prijorità tal-finanzjament 
għandha tingħata lill-iżvilupp ta' strutturi 
b'effett multiplikatur ċar li jkunu ta' 
benefiċċju għal aktar attivitajiet u 
inizjattivi. Għandhom jiddaħħlu fis-seħħ 
ukoll miżuri xierqa sabiex tiġi evitata kull 
possibilità ta' sovrappożizzjoni u/jew 
finanzjament doppju ma' fondi jew 
programmi oħrajn, b'mod partikolari mal-
Fond Soċjali Ewropew.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-objettivi estensivi u l-importanza 
kbira mogħtija lil dan il-programm 
jikkontradixxu l-mezzi finanzjarji limitati 
ħafna allokati, ħaġa li tista' potenzjalment 
tiddiżappunta l-aspettattivi tal-partijiet 
interessati rigward dan il-programm. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-ambitu ta’ EURES għandu jitwessa’ 
sabiex jiżviluppa u jappoġġja skemi ta’ 
mobilità mmirati fil-livell tal-Unjoni bil-
ħsieb li jimtlew postijiet tax-xogħol battala 
fejn ġew identifikati nuqqasijiet tas-suq 
tax-xogħol. B’mod konformi mal-
Artikolu 47 tat-Trattat, l-iskema għandha 
tiffaċilita l-mobilità fost ħaddiema 
żgħażagħ.

(12) L-ambitu ta’ EURES għandu jitwessa’ 
sabiex jiżviluppa u jappoġġja skemi ta’ 
mobilità mmirati fil-livell tal-Unjoni bil-
ħsieb li jimtlew postijiet tax-xogħol battala 
fejn ġew identifikati nuqqasijiet tas-suq 
tax-xogħol. B’mod konformi mal-
Artikolu 47 tat-Trattat, l-iskema għandha 
tiffaċilita l-mobilità fost ħaddiema 
żgħażagħ. Sabiex l-EURES ikun jista' 
jikseb l-għanijiet tiegħu, huwa 
rakkomandat li t-tliet assi li jiffurmaw il-
programm iżommu ċerta indipendenza 
finanzjarja.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 16

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 huma l-bażi tal-
ekonomija soċjali tas-suq pluralistika tal-
Ewropa. Dawn jistgħu jaġixxu bħala l-forzi 
tal-bidla soċjali billi joffru soluzzjonijiet 
innovattivi, u għalhekk jagħmlu 
kontribuzzjoni siewja sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020. 
F'qafas baġitarju limitat, il-programm 
għandu jtejjeb l-aċċess għal intrapriżi 
soċjali sabiex jiffinanzjaw u b’hekk 
jikkontribwixxu għall-Inizjattiva ta' 
Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel użu mill-
appropriazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 għall-assistenza finanzjarja,
teknika u/jew amministrattiva, b’mod 
partikolari b’rabta mal-awditjar, l-
esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni, il-
laqgħat tal-esperti, u l-attivitajiet tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-
benefiċċju reċiproku tal-Kummissjoni ul-
benefiċjarji.

3. Il-Kummissjoni tista’ tuża sa 3 % tal-
approprjazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 biex tiffinanzja l-assistenza
teknika u/jew amministrattiva, b’mod 
partikolari b’rabta mal-awditjar, l-
esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni, il-
laqgħat tal-esperti, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi u l-attivitajiet tal-informazzjoni 
u tal-komunikazzjoni għall-benefiċċju 
reċiproku tal-Kummissjoni u l-benefiċjarji.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Avvenimenti, konferenzi u seminars;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fl-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multiannwali għall-approvazzjoni 
ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 

4. Azzjonijiet finanzjarjament fattibbli
għall-promozzjoni tal-mobilità ta’ 
individwi fl-Unjoni, b’mod partikolari l-
iżvilupp ta’ pjattaforma diġitali 
multilingwistika għall-approvazzjoni ta’ 
postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
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speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ. suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Appoġġ għall-mikrofinanzjament u l-
intrapriżi soċjali b'mod partikolari permezz 
ta' strumenti finanzjarji5 Previst skont it-
Titolu VIII tal-Parti I tar-
Regolament XXX/2012 [Regolament 
Finanzjarju Ġdid] dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni, 
u għotjiet.

5. Appoġġ għall-mikrofinanzjament u l-
intrapriżi soċjali b'mod partikolari permezz 
ta' strumenti finanzjarji previsti skont ir-
Regolament XXX/2012 [Regolament 
Finanzjarju Ġdid] dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni, 
u għotjiet.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Finanzjament b’somma f’daqqa u b’rata 
fissa jistgħu jintużaw fir-rigward tal-
appoġġ mogħti lill-parteċipanti tal-
programm, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-iskemi ta’ mobilità msemmija fl-
Artikolu 6(4).

Il-ftehim tal-għotja għandu jispeċifika 
liema parti mill-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni se tkun ibbażata fuq ir-rimborż 
tal-ispejjeż eliġibbli, u liema parti se tkun 
ibbażata fuq rati fissi (inkluża l-iskala tal-
ispejjeż unitarji) jew somom f'daqqa fir-
rigward tal-appoġġ mogħti lill-parteċipanti 
tal-programm, b’mod partikolari fir-
rigward tal-iskemi ta’ mobilità msemmija 
fl-Artikolu 6(4).
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa li jiżguraw li, meta l-azzjonijiet 
iffinanzjati taħt dan ir-Regolament jiġu 
implimentati, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni jkunu protetti bl-applikazzjoni tal-
miżuri preventivi kontra l-frodi, il-
korruzzjoni u kwalunkwe attivitajiet 
illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi 
u, jekk jiġu skoperti irregolaritajiet, billi 
jiġu rkuprati l-ammonti li ma kellhomx 
jitħallsu u, fejn xieraq permezz ta’ penali 
effettivi, proporzjonali u ta’ deterrent,
b’mod konformi mal-Artikolu 325 tat-
Trattat, ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 2988/95 tat-
18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni 
ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità 
Ewropea u r-Regolament Finanzjarju.

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa u twettaq kontrolli effikaċi li 
jiżguraw li, meta l-azzjonijiet iffinanzjati 
taħt dan ir-Regolament jiġu implimentati, 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu 
protetti bl-applikazzjoni tal-miżuri 
preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u 
kwalunkwe attivitajiet illegali oħra.

1a. Jekk jiġu skoperti irregolaritajiet, l-
ammonti li ma kellhomx jitħallsu 
għandhom jiġu rkuprati primarjament 
permezz ta' tpaċija u, fejn xieraq, il-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni b’mod konformi mal-Artikolu 325 
tat-Trattat, ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 
1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi
finanzjarji tal-Komunità Ewropea u r-
Regolament Finanzjarju jistgħu jinkludu 
penali effettivi, proporzjonati u ta’ 
deterrent.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 
2, deċiżjonijiet, ftehimiet u kuntratti 
preċedenti li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni, inklużi l-OLAF u l-Qorti tal-
Awdituri għandhom ikunu espressament 
intitolati jmexxu dawn il-verifiki, kontrolli 
u spezzjonijiet fuq il-post.

3. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1 u 
2, il-Kummissjoni, inkluż l-OLAF, u l-
Qorti tal-Awdituri għandhom ikunu 
espressament intitolati permezz ta' 
deċiżjonijiet, ftehimiet u kuntratti li 
jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament li jmexxu dawn il-verifiki, 
kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post sa erba' 
snin wara l-ħlas finali.

Emenda 13

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 
annwali 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, inklużi kwistjonijiiet 
ta' aċċessibilità, ġew indirizzati permezz 
tal-attivitajiet tiegħu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
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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 
determinat jekk ir-riżorsi tiegħu ntużawx 
b’mod effiċjenti u sabiex jiġi evalwat il-
valur miżjud tal-Unjoni tiegħu.

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 
determinat jekk ir-riżorsi tiegħu ntużawx 
b’mod effiċjenti u sabiex jiġi evalwat il-
valur miżjud tal-Unjoni tiegħu. L-eżitu tal-
evalwazzjoni jista' jitqies fit-tfassil ta' 
programmi ġodda fil-qasam tal-impjiegi u 
l-affarijiet soċjali.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni provduta f’dawn ir-
rapporti dwar l-implimentazzjoni biennali
għandha tiddaħħal fir-rapporti dwar il-
monitoraġġ annwali previsti fl-Artikolu 13. 
Dawn ir-rapporti ta’ monitoraġġ għandhom 
jinkludu r-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/UE.

2. L-informazzjoni provduta f’dawn ir-
rapporti dwar l-implimentazzjoni annwali
għandha tiddaħħal fir-rapporti dwar il-
monitoraġġ annwali previsti fl-Artikolu 13. 
Dawn ir-rapporti ta’ monitoraġġ għandhom 
jinkludu r-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/UE.
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