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Emenda 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Progress Soċjali, is-
Solidarjetà, l-Impjieg u l-Innovazzjoni

Or. en

Emenda 127
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Impjieg, il-Progress Soċjali
u l-Innovazzjoni

Or. fr

Emenda 128
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 

dwar il-proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-
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Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni

Progress Soċjali u l-Innovazzjoni

Or. de

Emenda 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 
tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
l-irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem ‘il-
Programm’) sabiex jipprovdi għall-
kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-attivitajiet 
imwettqa fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 
Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali –
Progress, ir-Regolament Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress
għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (minn 

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 
tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
l-irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Progress Soċjali, is-
Solidarjetà, l-Impjieg u l-Innovjazzjoni 
(minn hawn ‘il quddiem ‘il-Programm’) 
sabiex jipprovdi għall-kontinwazzjoni u l-
iżvilupp tal-attivitajiet imwettqa fuq il-bażi 
tad-Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 2006 li tistabbilixxi 
Programm Komunitarju għall-Impjiegi u 
għas-Solidarjetà Soċjali – Progress, ir-
Regolament Nru 492/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 
dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi 
ħdan l-Unjoni u d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-
Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni 
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hawn ’il quddiem ‘il-Faċilità’). soċjali (minn hawn ’il quddiem ‘il-
Faċilità’).

Or. en

Emenda 130
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 
tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
l-irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem ‘il-
Programm’) sabiex jipprovdi għall-
kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-attivitajiet 
imwettqa fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 
Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali –
Progress, ir-Regolament Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress
għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (minn 

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 
tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
l-irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Impjieg, il-Progress Soċjali 
u l-Innovjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem 
‘il-Programm’) sabiex jipprovdi għall-
kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-attivitajiet 
imwettqa fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 
Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali –
Progress, ir-Regolament Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-
Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali (minn hawn ’il quddiem ‘il-
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hawn ’il quddiem ‘il-Faċilità’). Faċilità’).

Or. fr

Emenda 131
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 
tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
l-irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem ‘il-
Programm’) sabiex jipprovdi għall-
kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-attivitajiet 
imwettqa fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 
Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali –
Progress, ir-Regolament Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress
għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (minn 
hawn ’il quddiem ‘il-Faċilità’).

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 
tal-istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u 
l-irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Progress Soċjali u l-
Innovjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem ‘il-
Programm’) sabiex jipprovdi għall-
kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-attivitajiet 
imwettqa fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 
Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali –
Progress, ir-Regolament Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament għall-
Progress għall-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali (minn hawn ’il quddiem ‘il-



AM\900457MT.doc 7/153 PE487.817v02-00

MT

Faċilità’).

Or. en

Emenda 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-
linji gwida integrati tal-Ewropa 2020, u 
b’mod partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, 
filwaqt li jagħtu appoġġ l-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin,
b’rabta speċjali mal-Pjattaforma Ewropea 
kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali, 
Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi u 
Żgħażagħ fl-Azzjoni.

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-miri tal-
Ewropa 2020 b’rabta speċjali mat-tnaqqis 
fil-faqar u l-objettivi tal-impjieg.

Or. en

Emenda 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
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Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-linji 
gwida integrati tal-Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, filwaqt 
li jagħtu appoġġ l-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b’rabta speċjali mal-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali, Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi u Żgħażagħ fl-Azzjoni.

Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-linji 
gwida integrati tal-Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, filwaqt 
li jagħtu appoġġ l-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b’rabta speċjali mal-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali, Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi u Żgħażagħ fl-Azzjoni, 
kif ukoll l-Inizjattiva għall-
Opportunitajiet għaż-Żgħażagħ.

Or. en

Emenda 134
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu fis-setturi pubbliċi, privati u 
t-tielet settur, billi jitqies ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’mod 

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu u li jeħtieġu attenzjoni 
akbar, bħal ma huma l-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, it-trawwim 
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xieraq. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u ż-żieda 
ta’ soluzzjonijiet u prattiċi innovattivi 
permezz tal-esperimentazzjoni soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri b’mod 
aktar effettiv biex jirriformaw is-swieq tax-
xogħol u l-politiki tal-protezzjoni soċjali 
tagħhom. Għandu jaġixxi wkoll bħala 
katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.

tal-inklużjoni soċjali u t-titjib tal-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u t-taħriġ għal nies 
żvantaġġati, fis-setturi pubbliċi, privati u t-
tielet settur, billi jitqies ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’mod 
xieraq. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u ż-żieda 
ta’ soluzzjonijiet u prattiċi innovattivi 
permezz tal-esperimentazzjoni soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri b’mod 
aktar effettiv biex jirriformaw is-swieq tax-
xogħol u l-politiki tal-protezzjoni soċjali 
tagħhom. Għandu jaġixxi wkoll bħala 
katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.

Or. fr

Emenda 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu fis-setturi pubbliċi, privati u 

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu fis-setturi pubbliċi, privati u 
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t-tielet settur, billi jitqies ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’mod 
xieraq. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u ż-żieda 
ta’ soluzzjonijiet u prattiċi innovattivi 
permezz tal-esperimentazzjoni soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri b’mod 
aktar effettiv biex jirriformaw is-swieq tax-
xogħol u l-politiki tal-protezzjoni soċjali 
tagħhom. Għandu jaġixxi wkoll bħala 
katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.

t-tielet settur, billi jitqies ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’mod 
xieraq. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u ż-żieda 
ta’ soluzzjonijiet innovattivi u l-
implimentazzjoni prattika tagħhom 
permezz tal-esperimentazzjoni soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri b’mod 
aktar effettiv biex jirriformaw is-swieq tax-
xogħol u l-politiki tal-protezzjoni soċjali 
tagħhom. Għandu jaġixxi wkoll bħala 
katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.

Or. en

Emenda 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-progress favur l-iżvilupp soċjali u 
ambjentali sostenibbli fl-Ewropa se jkollu 
bżonn l-antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta' 
ħiliet u kompetenzi ġodda, u titjib fil-
kundizzjonijiet għall-ħolqien tal-impjieg, 
fil-kwalità tal-impjieg u fil-kundizzjonijiet 
tax-xogħol permezz ta' edukazzjoni, suq 
tax-xogħol u politiki soċjali li 
jakkumpanjawhom fit-trasformazzjoni 
tal-industriji u s-servizzi favur dak il-
għan. Il-Programm għandu għalhekk 
jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
ħolqien ta' impjieg 'green collar' u 'white 
collar' ta' kwalità għolja u sostenibbli, l-
antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta' ħiliet u 
kompetenzi ġodda għal impjieg ġdid ta' 
kwalità għolja billi l-impjiegi u l-politiki 
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soċjali jintrabtu mal-politiki industrijali u 
strutturali li jappoġġaw tranżizzjoni favur 
ekonomija effiċjenti f'termini ta' riżorsi u 
b'karbonju baxx. B'mod partikolari, il-
Programm għandu jaġixxi bħala katalist 
biex jiġi studjat il-potenzjal tal-ħolqien 
tal-impjieg ta' investimenti ambjentali u 
soċjali mmexxija mis-settur pubbliku u 
tal-inizjattivi tal-impjieg lokali u 
reġjonali.

Or. en

Emenda 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Programm għandu jagħti 
attenzjoni partikolari għad-dimensjoni 
territorjali tal-qgħad, il-faqar u l-
esklużjoni, speċjalment l-inugwaljanzi li 
qed jiżdiedu bejn ir-reġjuni u fihom, bejn 
iż-żoni rurali u l-bliet kif ukoll fil-bliet.

Or. en

Emenda 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 

(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 
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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.

permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni. 
Il-Programm għandu jnaqqas ukoll il-piż 
amministrattiv għall-benefiċjarji. 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.

Or. en

Emenda 139
Jan Kozłowski

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 

(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 
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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.

proġetti żgħar, ta' daqs medju u kbar 
b'valur miżjud ċar tal-UE filwaqt li 
jinżamm l-anqas livell possibbli ta' 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 billi jiġi permess 
it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet bejn 
l-assi tal-Programm.

Or. pl

Emenda 140
Philippe Boulland

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

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti, innovattiv u adattabbli 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, inaqqas il-
piż amministrattiv u jagħmel l-affarijiet 
aktar sempliċi u komprensibbli kemm 
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(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.

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 mmirati. Il-Programm għandu 
jkun post fejn wieħed jinqeda f’dak kollu li 
jkun jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament u 'intrapriżi soċjali', 
billi jipprovdi livell xieraq ta' finanzjament
għall-mikrokreditu, u finanzjament għall-
intrapriżi soċjali, iffaċilitar tal-aċċess 
għas-self, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħhom
u u l-għoti ta' assistenza teknika.
Finalment, il-Programm għandu jipprovdi 
għal flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva, b'ammont 
massimu li għad irid jiġi definit, u li
għandha tiġi allokata fuq bażi annwali 
sabiex twieġeb għall-prijoritajiet tal-
politika mfassla mill-Kummissjoni wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
Parlament.

Or. fr

Emenda 141
Konstantinos Poupakis

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 

(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 
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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.

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, filwaqt li fl-
istess ħin jiżgura t-trasparenza tal-
proċeduri. 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.

Or. el

Emenda 142
Marian Harkin

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 

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi 
sostenibbli 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-
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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.

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. Il-Programm għandu jkun post fejn 
wieħed jinqeda f’dak kollu li jkun jeħtieġ 
għall-fornituri ta’ mikrofinanzjament fil-
livell komunitarju, 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.

Or. en

Emenda 143
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni għandha tipprovdi lilha 
nnifisha b’bażi analitika soda sabiex 
tappoġġja t-tfassil tal-politika fil-qasam tal-
impjiegi u soċjali. Tali bażi ta’ evidenza 
żżid il-valur għal azzjoni nazzjonali billi 
tiġi provduta dimensjoni tal-Unjoni u 
tqabbil għall-ġbir ta’ dejta u l-iżvilupp ta’ 
għodod u metodi statistiċi u indikaturi 
komuni bil-ħsieb li tiġi mfassla stampa 
sħiħa tas-sitwazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, 
il-politika soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol madwar l-Unjoni u tiġi żgurata l-
evalwazzjoni ta’ kwalità għolja tal-
effiċjenza u l-effikaċja tal-programmi u l-
politiki.

(6) L-Unjoni għandha tipprovdi lilha 
nnifisha b’bażi analitika soda sabiex 
tappoġġja t-tfassil tal-politika fil-qasam tal-
impjiegi u soċjali. Tali bażi ta’ evidenza 
żżid il-valur għal azzjoni nazzjonali billi 
tiġi provduta dimensjoni tal-Unjoni u 
tqabbil għall-ġbir ta’ dejta u l-iżvilupp ta’ 
għodod u metodi statistiċi u indikaturi 
komuni bil-ħsieb li tiġi mfassla stampa 
sħiħa tas-sitwazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, 
il-politika soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol madwar l-Unjoni u tiġi żgurata l-
evalwazzjoni ta’ kwalità għolja tal-
effiċjenza u l-effikaċja tal-programmi u l-
politiki bil-għan li jintlaħqu l-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. el
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Emenda 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni għandha tipprovdi lilha 
nnifisha b’bażi analitika soda sabiex 
tappoġġja t-tfassil tal-politika fil-qasam tal-
impjiegi u soċjali. Tali bażi ta’ evidenza 
żżid il-valur għal azzjoni nazzjonali billi 
tiġi provduta dimensjoni tal-Unjoni u 
tqabbil għall-ġbir ta’ dejta u l-iżvilupp ta’ 
għodod u metodi statistiċi u indikaturi 
komuni bil-ħsieb li tiġi mfassla stampa 
sħiħa tas-sitwazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, 
il-politika soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol madwar l-Unjoni u tiġi żgurata l-
evalwazzjoni ta’ kwalità għolja tal-
effiċjenza u l-effikaċja tal-programmi u l-
politiki.

(6) L-Unjoni għandha tipprovdi lilha 
nnifisha b’bażi analitika soda, li tiffoka 
speċjalment fuq l-impatt tal-kriżi, sabiex 
tappoġġja t-tfassil tal-politika fil-qasam tal-
impjiegi u soċjali. Tali bażi ta’ evidenza 
żżid il-valur għal azzjoni nazzjonali billi 
tiġi provduta dimensjoni tal-Unjoni u 
tqabbil għall-ġbir ta’ dejta u l-iżvilupp ta’ 
għodod u metodi statistiċi u indikaturi 
komuni bil-ħsieb li tiġi mfassla stampa 
sħiħa tas-sitwazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, 
il-politika soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol madwar l-Unjoni u tiġi żgurata l-
evalwazzjoni ta’ kwalità għolja tal-
effiċjenza u l-effikaċja tal-programmi u l-
politiki.

Or. en

Emenda 145
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Unjoni tinsab f’pożizzjoni unika 
sabiex tipprovdi pjattaforma tal-Unjoni 
għal skambji ta’ politika u tagħlim 
reċiproku bejn l-Istati Membri fl-oqsma 
tal-impjiegi u soċjali. Għarfien ta’ politiki 
implimentati f’pajjiżi oħra jżid il-firxa ta’ 
opzjonijiet disponibbli għal dawk li jfasslu 
l-politika, jiskatta żviluppi ta’ politika 
innovattiva u jinkoraġġixxi riforma

(7) L-Unjoni tinsab f’pożizzjoni unika 
sabiex tipprovdi pjattaforma tal-Unjoni 
għal skambji ta’ politika u tagħlim 
reċiproku bejn l-Istati Membri permezz ta'
esperimentazzjoni soċjali fil-livell lokali, 
reġjonali jew nazzjonali fl-oqsma tal-
impjiegi u soċjali (rigward l-inklużjoni 
soċjali, in-nuqqas ta' sigurtà tal-impjieg, 
il-kura tas-saħħa, eċċ.). Għarfien ta’ 
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nazzjonali. politiki implimentati f’pajjiżi oħra jżid il-
firxa ta’ opzjonijiet disponibbli għal dawk 
li jfasslu l-politika, iwitti t-triq għal
żviluppi ta’ politika innovattiva u riformi
nazzjonali.

Or. fr

Emenda 146
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Unjoni tinsab f’pożizzjoni unika 
sabiex tipprovdi pjattaforma tal-Unjoni 
għal skambji ta’ politika u tagħlim 
reċiproku bejn l-Istati Membri fl-oqsma 
tal-impjiegi u soċjali. Għarfien tal-politiki 
applikati f’pajjiżi oħra u tar-riżultati 
tagħhom iwessa’ l-firxa ta’ opzjonijiet 
disponibbli għal persuni li jfasslu l-
politika, jiskatta żviluppi ta’ politika ġodda 
u jinkoraġġixxi riforma nazzjonali.

(7) L-Unjoni tinsab f’pożizzjoni unika 
sabiex tipprovdi pjattaforma tal-Unjoni 
għal skambji ta’ politika u tagħlim 
reċiproku bejn l-Istati Membri fl-oqsma 
tal-impjiegi, tal-protezzjoni soċjali, l-
inklużjoni soċjali u l-intraprenditorija 
soċjali. Għarfien tal-politiki applikati 
f’pajjiżi oħra u tar-riżultati tagħhom 
iwessa’ l-firxa ta’ opzjonijiet disponibbli 
għal persuni li jfasslu l-politika, jiskatta 
żviluppi ta’ politika ġodda u jinkoraġġixxi 
riforma nazzjonali.

Or. de

Emenda 147
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali Unjoni li jiġi żgurat li l-istandards 
minimi jkunu fis-seħħ u li l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jittejbu kostantament fl-Unjoni. 
L-Unjoni għandha rwol importanti kemm 

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali tal-Unjoni li jiġi żgurat li l-
istandards minimi, kif definiti mill-OECD 
u l-ILO, u kif imnaqqxa fil-Karta tad-
Drittijiet tal-Bniedem, ikunu fis-seħħ u li 
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sabiex tiżgura li l-qafas leġiżlattiv huwa
adattat, b’mod konformi mal-prinċipji tar-
‘Regolamentazzjoni Intelliġenti’, fl-
iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema.

l-kundizzjonijiet tax-xogħol jittejbu 
kostantament fl-Unjoni. L-Unjoni trid 
tiżgura wkoll li l-kumpaniji kollha attivi 
fit-territorju tagħha japplikaw dawn l-
istandards. L-Unjoni għandha rwol 
importanti kemm sabiex tiżgura li l-qafas 
leġiżlattiv ikun adattat, b’mod konformi 
mal-prinċipji tar-‘Regolamentazzjoni 
Intelliġenti’, fl-iżvilupp ta’ mudelli tax-
xogħol u riskji ġodda tas-saħħa u s-sigurtà 
kif ukoll fil-finanzjament ta’ miżuri sabiex 
tiżdied il-konformità mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
ħaddiema.

Or. fr

Emenda 148
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali Unjoni li jiġi żgurat li l-istandards 
minimi jkunu fis-seħħ u li l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jittejbu kostantament fl-Unjoni. 
L-Unjoni għandha rwol importanti kemm 
sabiex tiżgura li l-qafas leġiżlattiv huwa
adattat, b’mod konformi mal-prinċipji tar-
‘Regolamentazzjoni Intelliġenti’, fl-
iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema.

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali tal-Unjoni li jiġi żgurat li l-
istandards minimi aċċettabbli jkunu fis-
seħħ u li l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
jittejbu kostantament fl-Unjoni. L-Unjoni 
għandha rwol importanti kemm sabiex 
tiżgura li l-qafas leġiżlattiv ikun adattat, 
b’mod konformi mal-prinċipji tar-
‘Regolamentazzjoni Intelliġenti’, fl-
iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema.

Or. el

Emenda 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali Unjoni li jiġi żgurat li l-istandards 
minimi jkunu fis-seħħ u li l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jittejbu kostantament fl-Unjoni. 
L-Unjoni għandha rwol importanti kemm 
sabiex tiżgura li l-qafas leġiżlattiv huwa
adattat, b’mod konformi mal-prinċipji tar-
‘Regolamentazzjoni Intelliġenti’, fl-
iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema.

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali tal-Unjoni li jiġi żgurat li l-
istandards minimi jkunu fis-seħħ u li l-
kundizzjonijiet tax-xogħol jittejbu 
kostantament fl-Unjoni. L-Unjoni għandha 
rwol importanti kemm sabiex tiżgura li l-
qafas leġiżlattiv ikun adattat, b’mod 
konformi mal-prinċipji ta' 'xogħol tajjeb',
fl-iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mal-istandards tax-xogħol tal-
ILO, l-Aġenda tan-NU u tal-ILO dwar 
'Xogħol Deċenti' u mar-regoli tal-Unjoni 
dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
ħaddiema.

Or. en

Emenda 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
attivi f’diversi livelli jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-issodisfar tal-objettivi tal-
Programm, billi jipparteċipaw fil-proċess 
tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni 
soċjali.

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
inklużi s-sħab soċjali għandhom rwol 
ewlieni fil-promozzjoni tal-impjiegi ta’ 
kwalità u l-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar kif ukoll fil-ġlieda kontra 
l-qgħad, u għandhom ikunu assoċjati 
mill-qrib fl-azzjonijiet kollha mfassla biex 
jilħqu l-objettivi tal-Programm. 
Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi 
f’diversi livelli għandhom ikunu għal 
kollox involuti sabiex jilħqu l-objettivi tal-
Programm. Għalhekk, huma għandhom 
jipparteċipaw fl-iżvilupp, l-immonitorjar, 
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l-evalwazzjoni, l-ittestjar fil-post, it-tixrid 
u t-tagħlim reċiproku ta’ politiki ġodda. 
Sħubijiet ta’ kwalità għolja għandhom 
jinsabu fil-livelli kollha. Il-prinċipju ta’ 
sħubija għandu jissaħħaħ u jiġi estiż 
bħala l-prinċipju ta’ gwida għas-
sezzjonijiet kollha tal-Programm.

Or. en

Emenda 151
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
attivi f’diversi livelli jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-issodisfar tal-objettivi tal-
Programm, billi jipparteċipaw fil-proċess 
tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni 
soċjali.

(9) Sħab soċjali u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili għandhom rwol ewlieni fil-
promozzjoni tal-impjiegi ta’ kwalità u l-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar 
kif ukoll fil-ġlieda kontra l-kriżi, u 
għandhom ikunu assoċjati mill-qrib fl-
azzjonijiet kollha mfassla biex jilħqu l-
objettivi tal-Programm. Għalhekk, is-sħab 
soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili għandhom jipparteċipaw fl-iżvilupp,
l-evalwazzjoni, l-ittestjar fil-post u t-tixrid 
ta’ politiki ġodda. Sħubijiet ta’ kwalità 
għolja għandhom jinsabu fil-livelli politiċi 
kollha. Il-prinċipju ta’ sħubija għandu 
jissaħħaħ u jiġi estiż bħala l-prinċipju ta’ 
gwida għas-sezzjonijiet kollha tal-
Programm.

Or. en

Emenda 152
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
attivi f’diversi livelli jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-issodisfar tal-objettivi tal-
Programm, billi jipparteċipaw fil-proċess 
tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni soċjali.

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
sħab soċjali attivi f’diversi livelli jista’ 
jkollhom rwol importanti fl-issodisfar tal-
objettivi tal-Programm, billi jipparteċipaw 
fil-proċess tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 153
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Unjoni hija kommessa li ssaħħaħ id-
dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni billi 
tippromwovi xogħol diċenti u standards 
tax-xogħol internazzjonalment, jew 
direttament vis-à-vis pajjiżi terzi jew 
indirettament permezz ta’ kooperazzjoni 
ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Għalhekk, jeħtieġ li jiġu żviluppati 
relazzjonijiet xierqa ma’ pajjiżi terzi li 
mhumiex qed jipparteċipaw fil-Programm 
sabiex jgħinuha tilħaq l-objettivi tagħha, 
wara li tikkunsidra kwalunkwe ftehimiet 
rilevanti bejn dawn il-pajjiżi u l-Unjoni. 
Dan jista’ jinvolvi l-attendenza ta’ 
rappreżentanti ta’ dawn il-pajjiżi terzi 
f’avvenimenti ta’ interess reċiproku (bħal 
konferenzi, workshops u seminars) li jsiru 
f’pajjiżi li qed jipparteċipaw fil-Programm. 
Barra minn hekk, il-kooperazzjoni għandha 
tiġi żviluppata mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali konċernati, u b’mod 
partikolari l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni 
għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiċi(OECD), bil-ħsieb li jiġi 

(10) L-Unjoni hija impenjata li ssaħħaħ id-
dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni, l-
ewwel billi tfittex li tillimita l-ispiża soċjali 
tal-globalizzazzjoni għaċ-ċittadini tagħha, 
u t-tieni billi tippromwovi xogħol diċenti u 
standards tax-xogħol fuq livell 
internazzjonali, jew direttament vis-à-vis 
pajjiżi terzi, jew indirettament permezz ta’ 
kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu 
żviluppati relazzjonijiet xierqa ma’ pajjiżi 
terzi li mhumiex qed jipparteċipaw fil-
Programm sabiex jgħinuha tilħaq l-
objettivi tagħha, wara li tikkunsidra 
kwalunkwe ftehimiet rilevanti bejn dawn 
il-pajjiżi u l-Unjoni. Dan jista’ jinvolvi l-
attendenza ta’ rappreżentanti ta’ dawn il-
pajjiżi terzi f’avvenimenti ta’ interess 
reċiproku (bħal konferenzi, workshops u 
seminars) li jsiru f’pajjiżi li qed 
jipparteċipaw fil-Programm. Barra minn 
hekk, għandha tiġi żviluppata 
kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali konċernati, u b’mod 
partikolari l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
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implimentat il-Programm b’mod li jqis ir-
rwol ta’ dawn l-organizzazzjonijiet.

Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni 
għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiċi(OECD), bil-ħsieb li jiġi 
implimentat il-Programm b’mod li jqis ir-
rwol ta’ dawn l-organizzazzjonijiet.

Or. it

Emenda 154
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Unjoni hija kommessa li ssaħħaħ id-
dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni billi 
tippromwovi xogħol diċenti u standards 
tax-xogħol internazzjonalment, jew 
direttament vis-à-vis pajjiżi terzi jew 
indirettament permezz ta’ kooperazzjoni 
ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Għalhekk, jeħtieġ li jiġu żviluppati 
relazzjonijiet xierqa ma’ pajjiżi terzi li 
mhumiex qed jipparteċipaw fil-Programm 
sabiex jgħinuha tilħaq l-objettivi tagħha, 
wara li tikkunsidra kwalunkwe ftehimiet 
rilevanti bejn dawn il-pajjiżi u l-Unjoni. 
Dan jista’ jinvolvi l-attendenza ta’ 
rappreżentanti ta’ dawn il-pajjiżi terzi 
f’avvenimenti ta’ interess reċiproku (bħal 
konferenzi, workshops u seminars) li jsiru 
f’pajjiżi li qed jipparteċipaw fil-Programm. 
Barra minn hekk, il-kooperazzjoni għandha 
tiġi żviluppata mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali konċernati, u b’mod 
partikolari l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni 
għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiċi(OECD), bil-ħsieb li jiġi 
implimentat il-Programm b’mod li jqis ir-
rwol ta’ dawn l-organizzazzjonijiet.

(10) L-Unjoni hija impenjata li tiġġieled 
id-dumping soċjali u ssaħħaħ id-
dimensjoni soċjali tal-globalizzazzjoni billi
tippromwovi xogħol diċenti u standards 
tax-xogħol fuq livell internazzjonali, jew 
direttament vis-à-vis pajjiżi terzi, jew 
indirettament permezz ta’ kooperazzjoni 
ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali. 
Għalhekk, jeħtieġ li jiġu żviluppati 
relazzjonijiet xierqa ma’ pajjiżi terzi li 
mhumiex qed jipparteċipaw fil-Programm 
sabiex jgħinuha tilħaq l-objettivi tagħha, 
wara li tikkunsidra kwalunkwe ftehimiet 
rilevanti bejn dawn il-pajjiżi u l-Unjoni. 
Dan jista’ jinvolvi l-attendenza ta’ 
rappreżentanti ta’ dawn il-pajjiżi terzi 
f’avvenimenti ta’ interess reċiproku (bħal 
konferenzi, workshops u seminars) li jsiru 
f’pajjiżi li qed jipparteċipaw fil-Programm. 
Barra minn hekk, għandha tiġi żviluppata 
kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali konċernati, u b’mod 
partikolari l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni 
għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 
Ekonomiċi(OECD), bil-ħsieb li jiġi 
implimentat il-Programm b’mod li jqis ir-
rwol ta’ dawn l-organizzazzjonijiet.
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Emenda 155
Georges Bach

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, Regolament (UE) Nru 492/2011 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet maħsuba 
sabiex jinkiseb il-moviment ħieles għall-
ħaddiema billi jiżgura l-kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. EURES għandu 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobilità 
ġeografika transnazzjonali tal-ħaddiema, 
jipprovdi akbar trasparenza fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġja attivitajiet fl-oqsma 
tas-servizzi tar-reklutaġġ, pariri u 
konsulenza fil-livell nazzjonali u 
transkonfinali, b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, ir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet maħsuba sabiex jinkiseb 
il-moviment ħieles għall-ħaddiema billi 
jiżgura l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. EURES 
għandu jippromwovi funzjonament aħjar 
tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-
mobilità ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, jipprovdi trasparenza akbar fuq 
is-suq tax-xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ 
postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol u jappoġġja 
attivitajiet fl-oqsma tas-servizzi tar-
reklutaġġ, pariri u konsulenza fil-livell 
nazzjonali u transkonfinali, u b’hekk ikun 
qed jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020. L-inizjattiva tal-
UE 'L-ewwel xogħol EURES tiegħek' 
għandha tagħmilha aktar faċli għaż-
żgħażagħ li jaċċessaw opportunitajiet tal-
impjieg u jsibu xogħol fi Stat Membru 
ieħor, kif ukoll tħeġġeġ lill-impjegaturi 
biex joħolqu pożizzjonijiet tax-xogħol 
għal ħaddiema żgħażagħ mobbli, li 
għandu jkollha impatt pożittiv fuq il-
qgħad għoli fost iż-żgħażagħ.

Or. de

Emenda 156
Philippe Boulland
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Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, Regolament (UE) Nru 492/2011 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet maħsuba 
sabiex jinkiseb il-moviment ħieles għall-
ħaddiema billi jiżgura l-kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. EURES għandu 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobilità 
ġeografika transnazzjonali tal-ħaddiema, 
jipprovdi akbar trasparenza fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġja attivitajiet fl-oqsma 
tas-servizzi tar-reklutaġġ, pariri u 
konsulenza fil-livell nazzjonali u 
transkonfinali, b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, ir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet maħsuba sabiex jinkiseb 
il-moviment ħieles għall-ħaddiema billi 
jiżgura l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. EURES 
għandu jippromwovi funzjonament aħjar 
tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-
mobilità ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, jipprovdi trasparenza akbar fuq 
is-suq tax-xogħol, u jiżgura t-trattament 
ugwali għal ħaddiema transkonfinali 
kemm f'terminu soċjali kif ukoll f'dak 
relatat mat-taxxa, jiżgura l-ikklerjar ta’ 
postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol u jappoġġja 
attivitajiet fl-oqsma tas-servizzi tar-
reklutaġġ, pariri u konsulenza fil-livell 
nazzjonali u transkonfinali, u b’hekk ikun 
qed jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. fr

Emenda 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 12

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 

imħassar
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ħaddiema żgħażagħ.

Or. en

Emenda 158
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 12

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 u biex jitjieb u jiżdied in-
numru ta' proġetti ta' sħubija EURES 
transkonfinali. B’mod konformi mal-
Artikolu 47 tat-Trattat, l-iskema għandha 
tiffaċilita l-mobilità fost ħaddiema 
żgħażagħ, filwaqt li xorta waħda titqies l-
importanza li jiġu megħjuna biex isibu l-
ewwel impjieg, ħafna drabi viċin ta' 
darhom, bil-għan li fil-futur jiġu offruti l-
possibilità ta' mobilità tal-impjieg.

Or. fr

Emenda 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Istrateġija Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linja Gwida 7, tidentifika l-
impjieg indipendenti u l-intraprenditorija 
bħala kruċjali sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.

imħassar
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Emenda 160
Kinga Göncz

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 
huwa wieħed mill-ostakli għall-ħolqien 
tan-negozju, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. 
Jeħtieġ li jiżdiedu l-isforzi tal-Unjoni u 
nazzjonali f’dan il-qasam sabiex tiżdied il-
provvista ta’ mikrofinanzjament u tintlaħaq 
id-domanda li ġejja mingħand dawk li 
jeħtiġuha l-aktar, u b’mod partikolari 
persuni diżokkupati u vulnerabbli li 
jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża, inkluż fuq il-bażi ta’ 
impjieg indipendenti, iżda li m’għandhomx 
aċċess għal kreditu. Bħala l-ewwel pass, fl-
2010 il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
waqqfu l-Faċilità. Ladarba dawk li huma 
l-aktar fil-bżonn ta' mikrokreditu 
ġeneralment mhumiex konxji ta' dan it-tip 
ta' finanzjament appoġġat mill-Komunità, 
hemm bżonn ta' informazzjoni dettaljata u 
effettiva fl-Istati Membri dwar l-
applikazzjoni għall-Faċilità Ewropea ta’ 
Mikrofinanzjament għall-Progress

Or. hu

Emenda 161
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 14
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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 
huwa wieħed mill-ostakli għall-ħolqien 
tan-negozju, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. 
Jeħtieġ li jiżdiedu l-isforzi tal-Unjoni u 
nazzjonali f’dan il-qasam sabiex tiżdied il-
provvista ta’ mikrofinanzjament, jiġi 
ffaċilitat l-aċċess għas-self u tintlaħaq id-
domanda li ġejja mingħand dawk li 
jeħtiġuha l-aktar, u b’mod partikolari 
persuni diżokkupati u vulnerabbli li 
jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw 
mikrointrapriża, inkluż fuq il-bażi ta’ 
impjieg indipendenti, iżda li m’għandhomx 
aċċess għal kreditu. Bħala l-ewwel pass, fl-
2010 il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
waqqfu l-Faċilità.

Or. fr

Emenda 162
Heinz K. Becker

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

Or. de

Emenda 163
Marian Harkin

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

Or. en

Emenda 164
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Għandhom jiġu pprovduti 
programmi korrispondenti ta' mentoring 
u taħriġ, li għandhom jiġu aġġornati 
b'mod kostanti u jsiru aċċessibbli fuq il-
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pjattaforma ta' tagħrif ċentrali.

Or. de

Emenda 165
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex il-mikrofinanzjament ikun 
aktar disponibbli fis-suq tal-
mikrofinanzjament ġdid tal-Unjoni jeħtieġ 
li l-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-
mikrofinanzjament, u b’mod partikolari 
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament mhux 
bankarji, tiżdied b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikro kreditu’10.

(15) Sabiex il-mikrofinanzjament ikun 
aktar disponibbli fis-suq tal-
mikrofinanzjament ġdid tal-Unjoni jeħtieġ 
li l-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-
mikrofinanzjament, u b’mod partikolari 
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament mhux 
bankarji, tiżdied b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikro kreditu’10. Għandha tingħata 
attenzjoni biex jiġi żgurat li l-ammont 
annwali tal-approprjazzjonijiet tal-baġit, 
miżjuda permezz tal-kapital investit mill-
ġdid, li huwa mogħti lill-Faċilità Ewropea 
ta’ Mikrofinanzjament għall-Progress, 
għall-inqas ikun l-istess bħall-ammont 
annwali tal-approprjazzjonijiet mogħtija 
għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2010 sal-
31 ta' Diċembru 2013.

Or. hu

Emenda 166
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex il-mikrofinanzjament ikun 
aktar disponibbli fis-suq tal-

(15) Sabiex il-mikrofinanzjament ikun 
aktar disponibbli fis-suq tal-
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mikrofinanzjament ġdid tal-Unjoni jeħtieġ 
li l-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-
mikrofinanzjament, u b’mod partikolari 
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament mhux 
bankarji, tiżdied b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikro kreditu’10.

mikrofinanzjament ġdid tal-Unjoni jeħtieġ 
li l-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-
mikrofinanzjament, u b’mod partikolari 
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament mhux 
bankarji li huma uffiċjalment selliefa 
akkreditati, tiżdied b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikro kreditu’10.

Or. fr

Emenda 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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-
Kummissjoni11.

(16) L-Ekonomija Soċjali hija l-bażi tal-
mudelli soċjali tal-Ewropa. Hija tista' 
taġixxi bħala l-forza tal-progress soċjali 
billi toffri soluzzjonijiet innovattivi, u 
għalhekk tagħmel kontribuzzjoni siewja 
sabiex jitħeġġu s-swieq tax-xogħol 
inklussiv u s-servizzi soċjali aċċessibbli 
għal kulħadd. Il-programm għandu jtejjeb 
l-aċċess tal-organizzazzjonijiet tal-
ekonomija soċjali għall-finanzi.

Or. en

Emenda 168
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Intrapriżi soċjali huma l-bażi tal- (16) L-intrapriżi soċjali huma l-bażi tal-
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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-
Kummissjoni11.

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. Il-
programm għandu jtejjeb l-aċċess għal 
intrapriżi soċjali sabiex jiffinanzjaw, u 
b’hekk jikkontribwixxu, għall-Inizjattiva 
ta' Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni11. Fl-istess ħin, minħabba l-
kriżi ekonomika serja li laqtet l-Unjoni, 
hemm bżonn jiġi rikonoxxut li l-irkupru 
tal-ekonomija tal-UE ma jistax jiddependi 
biss fuq il-promozzjoni tal-intrapriżi 
soċjali imma li għandu jiġi promoss ukoll 
l-appoġġ għall-intrapriżi fis-sens 
tradizzjonali tal-kelma.

Or. it

Emenda 169
Philippe Boulland

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-
Kummissjoni11.

(16) L-intrapriżi soċjali huma l-bażi tal-
ekonomija soċjali tas-suq pluralistika tal-
Ewropa, u għandhom rwol importanti 
biex jiżguraw konverġenza soċjali akbar 
fl-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. Il-programm għandu jtejjeb l-aċċess 
għal intrapriżi soċjali sabiex jiffinanzjaw, u 
b’hekk jikkontribwixxu, għall-Inizjattiva 
ta' Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni11.

Or. fr
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Emenda 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi għal mikrointrapriżi, inklużi l-
ħaddiema għal rashom, u intrapriżi soċjali. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għalhekk 
tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-negozju 
soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
ekonomija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 
oħra, jgħaqqad l-approċċi u b’hekk itejjeb 
l-aċċess għal finanzi għal mikrointrapriżi, 
inklużi l-ħaddiema għal rashom, u 
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għalhekk 
tassisti fl-iżvilupp tal-ekonomija soċjali u 
s-suq tal-mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.
L-azzjonijiet tal-Unjoni għandhom 
jikkumplimentaw l-użu mill-Istati Membri 
tal-istrumenti finanzjarji għall-
mikrofinanzi u l-ekonomija soċjali. L-
entitajiet delegati bl-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet għandhom jiżguraw valur 
miżjud u jevitaw finanzjament doppju 
permezz ta’ riżorsi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 171
Jutta Steinruck
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Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi għal mikrointrapriżi, inklużi l-
ħaddiema għal rashom, u intrapriżi soċjali. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għalhekk 
tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-negozju 
soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji u investituri 
oħra, jgħaqqad l-approċċi u b’hekk itejjeb 
l-aċċess għal finanzi għal mikrointrapriżi, 
inklużi l-ħaddiema għal rashom, u 
intrapriżi soċjali. Il-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għalhekk tassisti fl-iżvilupp tas-
settur tan-negozju soċjali emerġenti u s-suq 
tal-mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.
L-azzjonijiet tal-Unjoni għandhom 
jikkumplimentaw l-użu mill-Istati Membri 
tal-istrumenti finanzjarji għall-
mikrofinanzi u l-intraprenditorija soċjali. 
L-entitajiet delegati bl-implimentazzjoni 
tal-azzjonijiet għandhom jiżguraw valur 
miżjud u jevitaw finanzjament doppju 
permezz ta’ riżorsi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza (17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
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tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi għal mikrointrapriżi, inklużi l-
ħaddiema għal rashom, u intrapriżi 
soċjali. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għalhekk tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-
negozju soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi u biex il-mikrofinanzi jilħqu aktar 
lill-gruppi f'riskju partikolari u liż-
żgħażagħ. Huwa jappoġġa aktar l-iżvilupp 
tal-intraprenditorija, l-ekonomija soċjali u 
l-mikrointrapriżi li m'għandhom l-ebda 
klassifikazzjoni ta' kreditu u riżorsi 
kapitali jew m'għandhomx biżżejjed minn 
dawn u għalhekk m'għandhom l-ebda 
aċċess għall-krediti. Il-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għalhekk tassisti fl-iżvilupp tas-
settur tan-negozju soċjali emerġenti u s-suq 
tal-mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 173
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
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finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi għal mikrointrapriżi, inklużi l-
ħaddiema għal rashom, u intrapriżi soċjali. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għalhekk 
tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-negozju 
soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, joħloq 
sinerġiji bejn l-azzjonijiet tal-Istati 
Membri u tal-Komunità, jgħaqqad l-
approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi għal mikrointrapriżi, inklużi l-
ħaddiema għal rashom, u intrapriżi soċjali. 
Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għalhekk 
tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-negozju
soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

Or. en

Emenda 174
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-Kummissjoni trid tirrevedi r-
regoli li jirregolaw l-operazzjoni 
transkonfinali tal-pjattaformi onlajn li 
jispeċjalizzaw fil-mikrokreditu sabiex 
jitneħħew l-ostakli għall-finanzjament tal-
mikrointrapriżi fis-suq intern tal-UE.

Or. hu

Emenda 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) F'konformità mal-istrateġija tal-
Ewropa 2020, il-Programm għandu 
jittratta l-problema tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ. Minkejja ċerti sinjali pożittivi 
ta' rkupru fl-2009, iż-żieda fl-impjiegi 
kienet wisq dgħajfa biex tnaqqas b'mod 
stabbli r-rata għolja ta’ qgħad. Il-perjodi 
medji ta’ qgħad twalu, u ċ-ċifri tal-qgħad 
fost iż-żgħażagħ żdiedu f'ħafna Stati 
Membri, fejn f'uħud minnhom laħqu 
iktar minn 40 %. Għalkemm is-
sitwazzjoni fil-pajjiżi Ewropej tvarja 
ħafna, il-medja tar-rata tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ fl-UE hija ogħla mid-doppju 
tar-rata tal-qgħad fost l-adulti. Barra 
minn hekk, hemm disparitajiet reġjonali 
kbar. Speċjalment f'żoni rurali, il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ qed jogħla. Żgħażagħ 
taħt il-25 sena għandhom għalhekk jiġu 
offruti futur u l-possibilità li jkollhom 
rwol importanti biex jiġu żviluppati s-
soċjetà u l-ekonomija fl-Ewropa, li huma 
ta' importanza partikolari f'dan iż-żmien 
ta' kriżi.

Or. en

Emenda 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) L-indirizzar tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ u l-prekarjetà tal-ħaddiema 
żgħażagħ mhux biss inaqqas l-ispejjeż tas-
soċjetà imma jħeġġeġ ukoll l-inklużjoni 
soċjali. Għalhekk, il-Programm għandu 
jiffoka b'mod speċjali fuq l-impjieg taż-
żgħażagħ billi jintroduċi assi ta' 
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Inizjattiva għaż-Żgħażagħ li jfittex li 
jtejjeb it-tranżizzjoni mill-edukazzjoni 
għal impjieg deċenti kif ukoll 
kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għaż-
żgħażagħ u jnaqqas it-tluq bikri mill-
iskola.

Or. en

Emenda 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-faċilità tal-mikrofinanzi għandu 
jkollha impatt fit-tul, tilħaq il-benefiċjarji 
potenzjali u sservi ta' element proattiv 
kemm għall-politiki tal-iżvilupp 
ekonomiku kif ukoll lokali. L-azzjonijiet li 
jinvolvu l-mikrofinanzi u l-
intraprenditorija soċjali għandhom ikunu 
akkumpanjati minn programmi ta’ gwida 
u ta’ taħriġ sabiex jiġu mmassimizzati ċ-
ċansijiet li jinħolqu mikrointrapriżi 
vijabbli. Għal dan il-għan jeħtieġ li parti 
sew mill-baġit tkun assenjata għal dawn 
il-miżuri.

Or. en

Emenda 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu approċċ ibbażat fuq id-
drittijiet għat-taħriġ u l-impjieg. L-aspett 
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kwalitattiv ta' xogħol deċenti għaż-
żgħażagħ, inkluża r-remunerazzjoni għal 
internships u apprendistati m'għandux 
jiġi mhedded, u l-istandards tax-xogħol 
ewlenin u standards oħrajn relatati mal-
kwalità tax-xogħol, bħal ma huma l-
ħinijiet tax-xogħol, il-paga, is-sigurtà 
soċjali, u s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol, għandhom ikunu 
kunsiderazzjonijiet ċentrali fl-isforzi li 
jsiru.

Or. en

Emenda 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) L-azzjonijiet tal-Programm 
għandhom jappoġġaw l-Istati Membri 
biex jinħolqu inċentivi effiċjenti bħal 
sussidji tal-impjieg jew kontributi tal-
assikurazzjoni għal żgħażagħ li 
jiggarantixxu għajxien u kundizzjonijiet 
tax-xogħol deċenti. Tali inċentivi 
għandhom iħeġġu lill-impjegaturi 
pubbliċi u privati biex iħaddmu u jħarrġu 
liż-żgħażagħ, jinvestu fil-ħolqien tal-
impjiegi ta’ kwalità għaż-żgħażagħ, u fit-
taħriġ u t-titjib kontinwu tal-ħiliet 
tagħhom matul l-impjieg, u sabiex 
jappoġġaw l-intraprenditorija bħala 
għażla fost iż-żgħażagħ. Il-Programm 
għandu juri wkoll ir-rwol u l-importanza 
speċjali tal-intrapriżi rigward taħriġ, 
kompetenza u għarfien tradizzjonali, kif 
ukoll jiġi żgurat li ż-żgħażagħ ikollhom 
aċċess għall-mikrofinanzi. Il-Programm 
għandu jiffaċilita l-iskambju tal-aħjar 
prattiki bejn l-Istati Membri f'dawn l-
oqsma kollha.
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Or. en

Emenda 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) L-azzjonijiet tal-Programm 
għandhom jappoġġaw l-Istati Membri u l-
atturi tas-suq tax-xogħol biex tiġi 
implimentata l-Garanzija għaż-Żgħażagħ 
biex ikun żgurat li ż-żgħażagħ ikunu sabu 
impjieg, jew qed jiġu edukati jew qed 
(jerġgħu) jitħarrġu fi żmien erba' xhur 
minn meta jħallu l-iskola, speċjalment 
għal dawk li jħallu l-edukazzjoni u t-
taħriġ kmieni u żgħażagħ vulnerabbli 
oħrajn. Il-Programm għandu jiffaċilita l-
iskambju tal-aħjar prattika bejn l-Istati 
Membri f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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-Artikolu 8 tat-
Trattat, il-Programm jiżgura li l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħu 
tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-
evalwazzjonijiet urew l-importanza li 
jitqies l-aspett tas-sessi fid-dimensjonijiet 
kollha tal-Programm, filwaqt li jiġi żgurat 
li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi biex 
titħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi.
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Minitoraġġ regolari u evalwazzjoni 
għandhom jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-
mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi jiġu indirizzati fl-attivitajiet 
tal-Programm.

Or. en

Emenda 182
Philippe Boulland

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 
mill-Kummissjoni, direttament jew 
indirettament, fl-attivitajiet tal-Programm.

Or. fr

Emenda 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħu 
tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
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it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali u tissodisfa l-
obbligu msemmi fil-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità 
fir-rigward, fost l-oħrajn, tal-edukazzjoni, 
ix-xogħol u l-impjieg u l-aċċessibilità. Il-
Programm għandu jikkontribwixxi għal 
strateġiji tal-UE li jimplimentaw dawn il-
prinċipji. Monitoraġġ regolari u 
evalwazzjoni għandhom jitwettqu sabiex 
jiġi evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet 
tal-antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm.

Or. en

Emenda 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Skont l-Artikolu 3 tat-Trattat u l-
Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE, il-Programm 
għandu jiżgura l-protezzjoni tad-drittijiet 
tat-tfal.

Or. en

Emenda 185
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 
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soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali jitqiesu fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni.

soċjali adegwata filwaqt li jiġu rrispettati 
t-tradizzjonijiet nazzjonali, u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali jitqiesu fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 186
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali jitqiesu fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni.

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi sostenibbli, garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali jitqiesu fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 187
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Programm għandu jiġi 
implimentat b'tali mod li jiffaċilita l-
parteċipazzjoni tal-awtorità jew l-
awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat 
Membru biex jintlaħqu l-objettivi tiegħu. 

Or. en
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Emenda 188
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Peress li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti fil-livell tal-Istati Membri u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri 
b’mod konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’mod 
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità 
kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-
objettivi.

(21) Peress li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti fil-livell tal-Istati Membri u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri 
b’mod konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari billi jerġgħu jiġu allokati 
riżorsi mhux użati mill-Fond ta' Koeżjoni 
f'kull Stat Membru. B’mod konformi mal-
prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ 
sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

Or. fr

Emenda 189
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex tkun żgurata reazzjoni 
xierqa għall-ħtiġijiet li jinbidlu u l-
prijoritajiet politiċi korrispondenti tul il-
Programm kollu, is-setgħa tal-adozzjoni 
tal-atti skont l-Artikolu 290 TFUE 
għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-allokazzjoni ta’ fondi lill-assi 
tal-Programm, bl-użu ta’ 5 % tar-riżerva, 
u lis-sezzjonijiet individwali fi ħdan l-assi 
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fuq bażi annwali. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti u tas-sħab soċjali. Il-Kummissjoni, 
meta tħejji u tfassal atti ddelegati, 
għandha tiżgura t-trasmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ 
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 190
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex tkun żgurata reazzjoni 
xierqa għall-ħtiġijiet li nbidlu u l-
prijoritajiet politiċi korrispondenti tul il-
Programm kollu, is-setgħa tal-adozzjoni 
tal-atti skont l-Artikolu 290 TFUE 
għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-allokazzjoni ta’ fondi lit-
taqsimiet individwali fi ħdan l-assi tal-
Programm u fir-rigward tal-adozzjoni ta' 
pjanijiet ta' ħidma multiannwali. Huwa 
ta' importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
adatti matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-
Kummissjoni, meta tħejji u tfassal l-atti 
delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni 
simultanja, f’waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġi konferiti lill-Kummissjoni 
bil-ħsieb li tiżgura li hemm kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet taħt it-taqsimiet tal-EURES u 
Mikrofinanzjament u Intraprenditorija 
Soċjali tal-Programm.

imħassar

Or. en

Emenda 192
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Fir-rigward tal-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
Programm, il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna, f'kapaċità konsultattiva, minn 
bord konsultattiv strateġiku ppresedut 
mill-Kummissjoni u magħmul minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri u pajjiżi 
parteċipanti oħrajn, trejdunjins, 
organizzazzjonijiet tal-impjegaturi, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
istituzzjonijiet li jiffinanzjaw, organizzati 
fil-livell tal-Unjoni, li jkunu involuti 
b'mod dirett jew indirett fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-
Programm.

Or. en
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Emenda 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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-
Progress Soċjali, is-Solidarjetà, l-Impjieg 
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, il-Linji Gwida
Integrati u l-Inizjattiva għall-
Opportunitajiet taż-Żgħażagħ billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi ta' 
kwalità għolja, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u deċenti, u ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali u l-faqar u t-titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol u titjib fis-
sitwazzjoni tal-impjiegi u l-edukazzjoni 
taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 194
Philippe Boulland

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-

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-
Impjieg, il-Progress Soċjali u l-
Innovazzjoni (minn hawn ’il quddiem ‘il-
Programm’) li għandu l-għan li 
jikkontribwixxi għat-titjib, permezz ta' 
azzjoni innovattiva, u għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 
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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.

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.

Or. fr

Emenda 195
Mara Bizzotto

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 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,
filwaqt li jiġu rrispettati t-tradizzjonijiet 
nazzjonali, ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar u t-titjib fil-kundizzjonijiet 
tax-xogħol.

Or. it

Emenda 196
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
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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-
Progress 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.

Or. en

Emenda 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li 
l-għan ewlieni tagħha huwa li tikseb 
impatt soċjali minflok ma tiġġenera qligħ 
għas-sidien u l-partijiet interessati. 
Topera fis-suq permezz tal-produzzjoni ta’ 
oġġetti u servizzi b’mod intraprenditorjali 
u innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) 'Ekonomija soċjali' tfisser is-settur tal-
attività ekonomika li jipproduċi prodotti u
jipprovdi servizzi magħmula minn sett ta' 
organizzazzjonijiet li ma jagħmlux parti 
mis-settur pubbliku jew is-settur privat li
l-għan tiegħu ikun il-profitti. Dawn l-
organizzazzjonijiet joperaw taħt kontroll 
demokratiku tas-sħubija tagħhom, 
jgħaqqdu l-interessi tal-membri u tal-
utenti u/jew l-interess ġenerali u jużaw il-
qligħ tal-attività ekonomiku tagħhom 
għat-tfittxija tal-iżvilupp sostenibbli u l-
objettivi soċjali, is-servizzi ta' interess 
għall-membri jew il-pubbliku in ġenerali, 
inklużi organizzazzjonijiet volontarji li l-
għan tagħhom mhuwiex il-profitti u li 
huma produtturi ta' servizzi mhux tas-suq 
għad-djar. L-organizzazzjonijiet tal-
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ekonomija soċjali (eż. kooperattivi, 
soċjetajiet reċiproċi u assoċjazzjonijiet) 
huma ġestiti b’mod responsabbli u 
trasparenti, b’mod partikolari billi jinvolvu
l-ħaddiema, il-klijenti u l-partijiet 
interessati affettwati mill-attivitajiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 198
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li
mhijiex elenkata f’suq irregolat kif 
iddefinit fil-punt (14) tal-Artikolu 4(1) 
tad-Direttiva 2004/39/KE li jew għandha 
dħul annwali li ma jaqbiżx il-
EUR 50 miljun, jew għandha total fil-
karta tal-bilanċ annwali li ma jaqbiżx it-
EUR 43 miljun, u li hija nnifisha mhijiex 
intrapriża ta’ investiment kollettiv u li:

(i) bi qbil mal-artikoli tagħha ta' 
assoċjazzjoni, statuti jew kwalunkwe 
dokument statutorju ieħor li jistabbilixxu 
n-negozju, għandha, bħala objettiv 
primarju, l-ilħuq ta' impatti soċjali 
pożittivi, u li jistgħu jitkejlu, aktar milli l-
iġġenerar ta' profitti għas-sidien, il-
membri u l-partijiet interessati tagħha, 
fejn:
– l-intrapriża tipprovdi servizzi jew 
prodotti innovattivi b'rendiment soċjali 
għoli u/jew
– l-intrapriża timpjega metodu innovattiv 
ta’ produzzjoni ta’ prodotti jew servizzi li 
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jinkludu l-objettiv soċjali tagħha;
(ii) terġa' tinvesti l-profitti tagħha sabiex 
tilħaq l-objettiv primarju tagħha u jkollha 
fis-seħħ proċeduri u regoli predefiniti 
għal kwalunkwe ċirkostanza li fihom 
jitqassmu l-profitti lill-partijiet interessati 
jew lis-sidien, sabiex jiżguraw li 
kwalunkwe distribuzzjoni ta’ profitti ma 
ddgħajjifx l-objettiv primarju;
(iii) tkun ġestita b’mod responsabbli, 
trasparenti u demokratiku, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u/jew l-partijiet interessati 
affettwati mill-attivitajiet tan-negozju 
tagħha.

Or. en

Emenda 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser operatur fl-
ekonomija soċjali li l-għan ewlieni tiegħu
huwa li jikseb objettivi soċjali minflok ma
jiġġenera qligħ għas-sidien tiegħu, il-
membri u l-partijiet interessati. Hija topera 
fis-suq permezz tal-produzzjoni ta’ 
prodotti u servizzi b’mod intraprenditorjali 
u innovattiv u primarjament terġa’ tinvesti 
l-profitti sabiex tilħaq l-objettivi soċjali
tagħha. Din l-intrapriża hija ġestita b’mod 
responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tagħha.

Or. en
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Emenda 200
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali minflok ma sempliċiment tiġġenera 
qligħ għas-sidien u l-partijiet interessati, 
jew primarjament terġa' tinvesti l-qligħ
permezz tal-produzzjoni ta’ prodotti u 
servizzi soċjali b’mod intraprenditorjali,
innovattiv u bil-għan li jsir il-profitt. Hija 
ġestita b’mod responsabbli u trasparenti, 
b’mod partikolari permezz tal-involviment 
u/jew il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

Or. de

Emenda 201
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża
soċjalment responsabbli li l-prijoritajiet
tagħha jikkonċernaw is-soċjetà daqskemm 
in-negozju, u joħolqu mudelli operattivi 
għall-progress soċjali. Hija topera fis-suq 
permezz tal-produzzjoni ta’ prodotti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.



AM\900457MT.doc 53/153 PE487.817v02-00

MT

Or. fr

Emenda 202
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb objettivi
soċjali billi jissolvew il-problemi tas-
soċjetà per eżempju fl-oqsma tal-
edukazzjoni, il-familja, l-ambjent, il-faqar 
u l-integrazzjoni minflok ma tiġġenera 
qligħ għas-sidien, il-membri u l-partijiet 
interessati tagħha. Hija topera fis-suq 
permezz tal-produzzjoni ta’ prodotti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv. Hija ġestita b’mod responsabbli 
u trasparenti, possibilment billi tinvolvi l-
ħaddiema, il-klijenti u l-partijiet interessati 
affettwati mill-attività tan-negozju tagħha.

Or. en

Emenda 203
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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Emenda 204
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘Mikrokreditu’ jfisser self sa 
EUR 25 000.

(b) ‘Mikrokreditu’ jfisser self sa EUR 25 
000, li jista’ jiġi rivedut ’il fuq skont il-
klima ekonomika.

Or. fr

Emenda 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ‘Mikrofinanzjament’ jinkludi garanziji, 
kontrogaranziji, mikrokreditu, ekwità u 
kważi-ekwità estiżi għal persuni u 
mikrointrapriżi.

(d) 'Mikrofinanzjament' jinkludi garanziji, 
kontrogaranziji, mikrokreditu, ekwità u 
kważi-ekwità estiżi għal persuni u 
mikrointrapriżi, li m’għandhomx mertu 
tal-kreditu jew fejn il-mertu ta’ kreditu 
jkun insuffiċjenti u li m’għandhomx 
riżorsi ta’ kapital jew fejn ir-riżorsi ta’ 
kapital ikunu insuffiċjenti u għalhekk 
m’għandhomx aċċess għal krediti.

Or. en

Emenda 206
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-‘Innovazzjoni Soċjali’ tfisser 
interventi ġodda li huma soċjali kemm fl-
għanijiet tagħhom, kif ukoll fil-mezzi li 
jużaw u li jipprovdu reazzjonijiet iktar 
effikaċi, effiċjenti, sostenibbli u/jew ġusti 
għall-bżonnijiet soċjali li ma jiġux 
sodisfatti jew li jiġu sodisfatti b’mod 
insuffiċjenti, fir-rigward tal-ġlieda kontra 
l-faqar u l-esklużjoni soċjali, il-
promozzjoni ta’ impjiegi ta’ kwalità 
ta’livell għoli u xogħol diċenti, il-
garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata 
u t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, 
filwaqt li jingħata kontribut għall-
progress soċjali.
L-innovazzjoni soċjali għandha ttejjeb il-
kwalità tal-ħajja u tax-xogħol. 
M’għandhiex tiġi ġġudikata primarjament 
abbażi tal-kriterji ekonomiċi iżda abbażi 
tal-valur miżjud tagħha għas-soċjetà 
b’mod globali.

Or. en

Emenda 207
Philippe Boulland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ‘L-innovazzjoni soċjali’ tfisser 
inizzjattiva jew proġett soċjali ġodda għal 
kollox, mfassla speċifikament biex 
jindirizzaw b’mod sinifikanti l-ħtiġijiet 
soċjali li kienu ġew injorati jew ma ġewx 
trattati suffiċjentement, bħall-għajnuna 
biex jinstab l-ewwel impjieg, l-esklużjoni 
soċjali, il-ġlieda kontra l-povertà jew l-
aċċess għall-kura tas-saħħa għal persuni 
żvantaġġjati.
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Emenda 208
Jutta Steinruck

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) ‘L-esperimentazzjoni tal-politika 
soċjali’ tfisser l-ittestjar fil-post abbażi ta’ 
proġetti ta’ innovazzjonijiet soċjali sabiex 
tinġabar evidenza dwar l-effikaċja u l-
fattibilità, fejn tali proġetti huma bi żmien 
limitat u jinkludu varjetà ta’ atturi ta’ kull 
daqs.
Ir-riżultati tal-esperimenti għandhom 
jgħinu biex jiddeterminaw jekk u taħt 
liema kundizzjonijiet l-innovazzjonijiet 
soċjali jistgħu jiġu implimentati fuq skala 
ikbar. L-esperimentazzjoni tal-politika 
soċjali għandu jkollha l-għan li ttejjeb il-
ħajja tal-benefiċjarji permezz ta’ servizzi 
jew prodotti mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
klijenti u għandha tiġi żviluppata bl-
involviment dirett tal-azzjonisti u l-
benefiċjarji. Hija teħtieġ il-finanzjament 
ta’ proġetti pilota fuq perjodu ta’ żmien 
twil u sostenibbli, sorveljanza u 
valutazzjoni, u għandha timmira li tiżgura 
t-tisħiħ ta’ approċċi effikaċi.

Or. en

Emenda 209
Philippe Boulland

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



AM\900457MT.doc 57/153 PE487.817v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) ‘L-esperimentazzjoni soċjali’ tfisser 
il-promozzjoni u l-finanzjament ta’ 
proġetti li huma innovattivi fir-rigward 
tal-approċċ tagħhom lejn is-soċjetà u l-
metodu ta’ implimentazzjoni tagħhom, li 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-impjiegi, itejbu 
l-kundizzjonijiet tal-ħajja ta’ min qed 
ifittex xogħol, jikkumbattu l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar, u fejn ir-riżultati pożittivi 
tagħhom jistgħu ikunu reklamati aktar 
fil-livell Ewropew.

Or. fr

Emenda 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jkun magħmul mit-
tliet assi ta' kumplimentarjetà li ġejjin:

1. Il-Programm għandu jkun magħmul 
mill-erba’ assi ta' kumplimentarjetà li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika u l-
leġiżlazzjoni tal-impjiegi u soċjali tal-
Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika tal-Unjoni fl-
oqsma tal-impjiegi, il-protezzjoni soċjali, l-
inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar
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u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 
bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol u għandu jippromwovi t-tfassil 
ta’ politika bbażata fuq evidenza u l-
progress soċjali, bi sħubija mas-sħab
soċjali, organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u partijiet interessati oħra;

Or. en

Emenda 212
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika u l-
leġiżlazzjoni tal-impjiegi u soċjali tal-
Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 
bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika u l-
leġiżlazzjoni tal-impjiegi u soċjali tal-
Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol, 
il-protezzjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-
faqar u l-aċċess għall-kura tas-saħħa għal 
persuni żvantaġġjati, u għandu 
jippromwovi t-tfassil ta’ politika bbażata 
fuq evidenza u esperimentazzjoni soċjali l-
innovazzjoni, bi sħubija mas-sħab soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

Or. fr

Emenda 213
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika u l-

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi,
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leġiżlazzjoni tal-impjiegi u soċjali tal-
Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 
bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

il-politika soċjali, il-politika tal-inklużjoni 
soċjali u l-politika fil-qasam tal-ġlieda 
kontra l-faqar u l-leġiżlazzjoni tal-impjiegi 
tal-Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ 
politika bbażata fuq evidenza u l-
innovazzjoni, bi sħubija mas-sħab soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

Or. en

Emenda 214
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-assi EURES, li għandu jappoġġja l-
attivitajiet imwettqa min-netwerk EURES, 
jiġifieri s-servizzi speċjalizzati deżinjati 
mill-Istati Membri taż-ŻEE u l-
Konfederazzjoni Svizzera, flimkien ma’ 
partijiet interessati oħra, għall-iżvilupp ta’ 
skambji u tixrid ta’ informazzjoni u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni għall-promozzjoni 
tal-mobilità ġeografika tal-ħaddiema;

(b) L-assi EURES, li għandu jappoġġja l-
attivitajiet imwettqa min-netwerk EURES, 
jiġifieri s-servizzi speċjalizzati deżinjati 
mill-Istati Membri taż-ŻEE u l-
Konfederazzjoni Svizzera, flimkien ma’ 
partijiet interessati oħra, għall-iżvilupp ta’ 
skambji u tixrid ta’ informazzjoni u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni, bħas-sħubiji 
transkonfinali, kif ukoll konsulenza 
individwali u informazzjoni għal min 
ifittex xogħol, ħaddiema mobbli u min 
iħaddem għall-promozzjoni tal-mobilità 
ġeografika tal-ħaddiema fuq bażi ġusta u 
biex jikkontribwixxi għal livell għoli ta’ 
impjiegi ta’ kwalità għolja;

Or. de

Emenda 215
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-assi EURES, li għandu jappoġġja l-
attivitajiet imwettqa min-netwerk EURES, 
jiġifieri s-servizzi speċjalizzati deżinjati 
mill-Istati Membri taż-ŻEE u l-
Konfederazzjoni Svizzera, flimkien ma’ 
partijiet interessati oħra, għall-iżvilupp ta’ 
skambji u tixrid ta’ informazzjoni u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni għall-promozzjoni 
tal-mobilità ġeografika tal-ħaddiema;

(b) L-assi EURES, li għandu jappoġġja l-
attivitajiet imwettqa min-netwerk EURES, 
jiġifieri s-servizzi speċjalizzati deżinjati 
mill-Istati Membri taż-ŻEE u l-
Konfederazzjoni Svizzera, flimkien ma’ 
partijiet interessati oħra, għall-iżvilupp ta’ 
skambji u tixrid ta’ informazzjoni u forom 
oħra ta’ kooperazzjoni, bħal sħubijiet 
transkonfinali, għall-promozzjoni tal-
mobilità ġeografika immirata lejn il-
ħaddiema;

Or. fr

Emenda216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha 
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi 
soċjali.

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Ekonomija Soċjali li għandu jiffaċilita l-
aċċess għall-finanzi għal imprendituri, 
speċjalment dawk l-aktar ’il bogħod mis-
suq tax-xogħol, u intrapriżi soċjali.

(Emenda orizzontali: it-terminu 
‘Intraprenditorija soċjali’ għandu jiġi 
sostitwit b’Ekonomija Soċjali fid-dokument 
kollu.)

Or. en

Emenda217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi
soċjali.

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandu
jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u 
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali.

(Emenda orizzontali: it-terminu ‘intrapriżi 
soċjali’ għandu jiġi sostitwit 
b’‘organizzazzjonijiet tal-ekonomija 
soċjali’ fid-dokument kollu.)

Or. en

Emenda 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi 
soċjali.

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandu jgħin 
biex iżid l-aċċess għall-mikrofinanzi u d-
disponibbiltà tagħhom għal persuni li tilfu 
l-impjieg tagħhom jew li qegħdin fir-
riskju li jitilfuh jew li għandhom 
diffikultajiet biex jidħlu lura fis-suq tax-
xogħol, kif ukoll, persuni li qed iħabbtu 
wiċċhom mat-theddida tal-esklużjoni 
soċjali jew persuni vulnerabbli li jinsabu 
f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward tal-
aċċess għas-suq tal-kreditu konvenzjonali 
u għal mikrointrapriżi li jħaddmu dawn 
il-persuni, kif ukoll intrapriżi fl-
ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi
soċjali.

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Ekonomija Soċjali li għandu jiffaċilita l-
aċċess għall-finanzi u jżid id-disponibbiltà 
tagħhom għal imprendituri potenzjali, 
speċjalment dawk qiegħda, esklużi 
soċjalment u vulnerabbli, kif ukoll 
mikrointrapriżi u organizzazzjonijiet tal-
ekonomija soċjali eżistenti.

Or. en

Emenda 220
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha 
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi 
soċjali.

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandu 
jiffaċilita l-aċċess għal livell xieraq ta’ 
finanzi – li jista’ jiġi rivedut ’il fuq skont 
il-klima ekonomika – għal imprendituri, 
speċjalment dawk li sa issa huma l-aktar 
’il bogħod mis-suq tax-xogħol u għal
intrapriżi soċjali li għadhom jibdew jew 
eżistenti.

Or. fr

Emenda 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-assi Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ 
għandu jtejjeb l-impjiegi u s-sitwazzjoni 
edukattiva taż-żgħażagħ, partikolarment 
ta’ dawk li mhumiex fi stat 
ta’edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEET).

Or. en

Emenda 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-assi Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ 
għandu jtejjeb l-impjiegi u s-sitwazzjoni 
edukattiva taż-żgħażagħ, partikolarment 
dawk li mhumiex f’sitwazzjoni 
ta’edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEET).

Or. en

Emenda 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dispożizzjonijiet komuni stabbiliti fl-
Artikoli 1 sa 14 għandhom japplikaw għat-
tliet assi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 1, li għal kull waħda minnhom 
għandhom japplikaw ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi.

2. Id-dispożizzjonijiet komuni stabbiliti fl-
Artikoli 1 sa 14 għandhom japplikaw 
għall-erba’ assi stabbiliti fil-punti (a), (b) u 
(c a) tal-paragrafu 1, li għal kull waħda 
minnhom għandhom japplikaw ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi.
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Or. en

Emenda 224
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, soċjali u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fost il-
persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra sabiex jiġu implimentati 
azzjonijiet konkreti u koordinati kemm fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, il-ħarsien 
u l-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-
faqar u t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol fost il-persuni ewlenin li jfasslu l-
politika fil-livelli kollha, is-sħab soċjali kif 
ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
u l-korpi pubbliċi sabiex jintlaħqu l-
objettivi soċjali tal-
Istrateġija Ewropa 2020 u jiġu 
implimentati azzjonijiet konkreti u 
koordinati kemm fil-livell tal-Unjoni u tal-
Istati Membri;

Or. en

Emenda 225
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, soċjali u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fost il-
persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra sabiex jiġu implimentati 
azzjonijiet konkreti u koordinati kemm fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, soċjali u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fost il-
persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra sabiex jiġu implimentati 
azzjonijiet konkreti u koordinati kemm fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri;
jippromwovi r-rikonoxximent u l-
apprezzament tal-valur soċjali miżjud 
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offrut minn intrapriżi soċjali bħala parti 
mill-ekonomija tas-suq soċjali fl-Ewropa;

Or. de

Emenda 226
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, soċjali u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fost il-
persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra sabiex jiġu implimentati 
azzjonijiet konkreti u koordinati kemm fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(a) Iwassal għal azzjonijiet konkreti u 
koordinati fl-oqsma tal-impjiegi, soċjali, l-
esklużjoni soċjali u tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol, kemm fil-livell tal-Unjoni u tal-
Istati Membri, billi jsaħħaħ is-sjieda fost 
il-persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra, fl-objettivi tal-Unjoni 
f’dawn l-oqsma u jippromwovi l-
kollaborazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali 
konċernati;

Or. fr

Emenda 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti u 
jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, deċenti, aċċessibbli u effiċjenti 
biex jiżgura l-inklużjoni soċjali u livell 
għoli ta’ impjiegi ta’ kwalità għolja u
jiffaċilita r-riforma tal-politika fejn din 
tkun meħtieġa, billi jippromwovi l-
parteċipazzjoni tal-persuni interessati 
kollha rilevanti, inklużi l-
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organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
nies li jġarrbu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, persuni b’diżabbiltà, migranti u 
minoranzi etniċi, kif ukoll il-governanza
tajba, it-tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni 
soċjali;

Or. en

Emenda 228
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti u 
jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti biex 
jiżgura l-inklużjoni soċjali u livell għoli 
ta’ impjiegi ta’ kwalità għolja u jiffaċilita 
r-riforma tal-politika fejn din tkun 
meħtieġa, billi jippromwovi l-
parteċipazzjoni tal-persuni interessati 
kollha rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
nies li jġarrbu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, kif ukoll il-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

Or. de

Emenda 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti u 

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali adegwati, aċċessibbli u 
effiċjenti ta’ kwalità għolja, li jipproteġu 
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jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

l-benefiċjarji kontra l-faqar, u swieq tax-
xogħol inklużivi biex jiżgura l-inklużjoni 
soċjali u livell għoli ta’ impjiegi ta’ 
kwalità għolja u jiffaċilita l-progress 
soċjali billi jippromwovi l-parteċipazzjoni 
tal-azzjonisti rilevanti kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet non governattivi u l-
persuni li jġarrbu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, kif ukoll ix-xogħol tajjeb u diċenti, 
il-governanza tajba, it-tagħlim reċiproku u 
l-innovazzjoni soċjali;

Or. en

Emenda 230
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti u 
jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

(b) Jippromwovi l-governanza soċjali billi 
jimmira lejn aktar konverġenza soċjali,
jistimula l-innovazzjoni soċjali u 
jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli, ekwi u effiċjenti u 
jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

Or. fr

Emenda 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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-

(c) Jissorvelja l-progress dwar l-objettivi 
soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
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Regolamentazzjoni Intelliġenti u jiżgura li
l-liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet relatati 
mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiġi 
applikata b’mod effettiv;

politiki tal-UE kif ukoll il-liġi tal-Unjoni 
dwar kwistjonijiet relatati mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol;

Or. en

Emenda 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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) Itejjeb il-liġi tal-Unjoni b’mod 
konformi mal-prinċipji ta’ “impjiegi 
tajbin” u jiżgura li l-liġi tal-Unjoni dwar 
kwistjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol tiġi applikata b’mod effettiv;

Or. en

Emenda 233
Konstantinos Poupakis

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 mhux 
askapitu tat-trasparenza – u jiżgura li l-
liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet relatati 
mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiġi 
applikata b’mod effettiv;

Or. el
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Emenda 234
Jan Kozłowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jibni u jippromwovi sistemi u 
regolamenti li jappoġġjaw l-iżvilupp tas-
settur tal-SMEs;

Or. pl

Emenda 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Jippromwovi l-ħolqien ta’ impjiegi 
sostenibbli ‘ħodor’ u ‘bojod’ ta’ kwalità u 
l-antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta’ ħiliet u 
kompetenzi ġodda b’dan il-għan, billi l-
impjiegi u l-politiki soċjali jiġu konnessi 
ma’ politiki industrijali u strutturali li 
jappoġġjaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
b’riżorsi effikaċi u b’livell baxx ta’ 
karbonju u l-iżvilupp ambjentali u soċjali 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 236
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal- (d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
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ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd; il-promozzjoni ta’ tali 
mobilità m’għandha, madankollu, 
tnaqqas xejn mill-fatt li l-ħaddiema fl-
Unjoni għandu jkollhom opportunitajiet 
ta’ xogħol anki fl-Istati Membri tagħhom; 
kwalunkwe xewqa li jista’ jkollhom li 
jfittxu xogħol fi Stati Membri oħra 
għandha tkun konsegwenza tal-libertà 
ħielsa tagħhom, minflok obbligu li 
jiddependi min-nuqqas ta’ prospetti ta’ 
xogħol fl-Istat Membru ta’ orġinu 
tagħhom; il-promozzjoni tal-mobilità 
m’għandhiex, għalhekk, tiffaċilita lill-
ħaddiema biex ‘jaħarbu’ minn Stati 
Membri b’rati ta’ qgħad aktar għoljin lejn 
Stati Membri aktar prosperużi, peress li 
dan jista’ jċaħħad l-Istati Membri 
f’diffikultà mir-riżorsi li jeħtieġu biex 
jegħlbu l-kriżi;

Or. it

Emenda 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

(d) Jiffaċilita l-mobilità ġeografika 
volontarja tal-ħaddiema, speċjalment fir-
reġjuni konfinali billi jappoġġja s-sħubiji 
transkonfinali, id-djalogu soċjali 
transkonfinali u wkoll konsulenza u 
informazzjoni għal min qed ifittex xogħol, 
ħaddiema mobbli u impjegaturi, u jsaħħaħ 
l-opportunitajiet tax-xogħol billi jiżviluppa 
s-swieq tax-xogħol ta’ kwalità u inklużivi 
li huma miftuħin u aċċessibbli għal 
kulħadd;

Or. en
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Emenda 238
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

(d) Jippromwovi l-inizjattivi kollha tal-
ewwel impjieg u r-ritorn lejn ix-xogħol 
tal-persuni qiegħda, il-mobilità ġeografika
immirata tal-ħaddiema u jsaħħaħ l-
opportunitajiet tax-xogħol billi jiżviluppa 
s-swieq tax-xogħol tal-Unjoni li huma 
miftuħin u aċċessibbli għal kulħadd;

Or. fr

Emenda 239
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni Ewropea li huma miftuħin u 
aċċessibbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 240
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika u 
transkonfinali tal-ħaddiema u jsaħħaħ l-
opportunitajiet tax-xogħol billi jiżviluppa 
s-swieq tax-xogħol tal-Unjoni li huma 
miftuħin u aċċessibbli għal kulħadd;

Or. de

Emenda 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali billi jżid id-disponibbiltà u l-
aċċessibilità tal-mikrofinanzjament għal 
gruppi vulnerabbli u mikrointrapriżi, u 
billi jagħti aċċess akbar għall-iffinanzjar 
għall-intrapriżi soċjali.

(e) Jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali billi jżid id-disponibbiltà u l-
aċċessibilità tal-mikrofinanzjament għal 
persuni qiegħda, esklużi mis-soċjetà u
vulnerabbli li jkunu jixtiequ jibdew 
mikrointrapriża kif ukoll mikrointrapriżi 
eżistenti, u billi jagħti aċċess akbar għall-
iffinanzjar għall-organizzazzjonijiet tal-
ekonomija soċjali.

Or. en

Emenda 242
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali billi jżid id-disponibbiltà u l-
aċċessibilità tal-mikrofinanzjament għal 
gruppi vulnerabbli u mikrointrapriżi, u 
billi jagħti aċċess akbar għall-iffinanzjar 

(e) Jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali (e.ż. għal persuni b’diżabbiltà jew 
b’ħiliet baxxi, jew persuni affettwati minn 
problemi personali jew professjonali) billi 
jżid id-disponibbiltà u l-aċċessibilità tal-
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għall-intrapriżi soċjali. mikrofinanzjament għal gruppi żvantaġġati
u mikrointrapriżi, u billi jagħti aċċess akbar 
għall-iffinanzjar għall-intrapriżi soċjali.

Or. de

Emenda 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Jiġġieled kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali billi jappoġġja l-attivitajiet tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-
sħab soċjali, l-intrapriżi soċjali u l-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali, 
u l-korpi pubbliċi.

Or. en

Emenda 244
Heinz K. Becker

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Itejjeb l-għarfien u l-fehim tas-sitwazzjoni 
prevalenti fl-Istati Membri u f’pajjiżi 
parteċipanti oħra permezz tal-analiżi, il-
valutazzjoni u s-sorveljanza mill-qrib tal-
istrateġiji u l-implimentazzjoni tagħhom.

Or. de

Emenda 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Jiżgura tranżizzjoni tajba bejn l-
edukazzjoni u impjieg diċenti, jevita t-tluq 
mill-iskola qabel iż-żmien u jippromwovi 
l-kwalità tat-taħriġ u l-apprentistat.

Or. en

Emenda 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Jiżgura tranżizzjoni tajba bejn l-
edukazzjoni u impjieg deċenti, jevita t-tluq 
mill-iskola qabel iż-żmien u jippromwovi 
l-kwalità tat-taħriġ u l-apprentistat.

Or. en

Emenda 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali;

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel permezz tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-
implimentazzjoni ta’ azzjoni pożittiva biex 
tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi,
jiġġieled id-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ 
sess, l-oriġini tar-razza jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, diżabiltà, età jew 
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orjentazzjoni sesswali u jissodisfa l-
obbligu skont il-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabbiltajiet fir-rigward tal-
edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi u l-
aċċessibilità inter alia;

Or. en

Emenda 248
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali;

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali;

Or. en

Emenda 249
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżgura li r-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u 
l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali jiġu 
kkunsidrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tal-Unjoni.

(b) Fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni 
tal-politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni, 
jippromwovi livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u 
l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali.

Or. fr



PE487.817v02-00 76/153 AM\900457MT.doc

MT

Emenda 250
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżgura li r-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u 
l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali jiġu 
kkunsidrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tal-Unjoni.

(b) Jiżgura li r-rekwiżiti marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
miżuri li jevitaw u jiġġieldu kontra l-
qgħad għal perjodu ta’ żmien twil, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u 
l-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali jiġu 
kkunsidrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tal-Unjoni.

Or. el

Emenda 251
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jappoġġja lil dawk l-intrapriżi soċjali 
li jipprovdu edukazzjoni vokazzjonali 
għaż-żgħażagħ sabiex jakkwistaw il-
kwalifiki professjonali meħtieġa fuq is-
suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 252
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Jistabbilixxi azzjonijiet koordinati 
bejn l-edukazzjoni, is-suq tax-xogħol u s-
sistema ta’ protezzjoni soċjali kemm fil-
livell nazzjonali u f’dak konfinali.

Or. en

Emenda 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a (ġdid)
Prinċipju tas-sħubija

Biex jiżguraw li l-Programm jaqdi l-
ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-benefiċjarji u 
jippromwovi l-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali, 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-prinċipju tas-
sħubija tul iċ-ċiklu sħiħ ta’ ħajja fil-livelli 
kollha tal-Programm. B’dan il-għan, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, inklużi s-sħab soċjali, li 
jirrapreżentaw il-grupp fil-mira tal-
Programm huma involuti f’deċiżjonijiet 
strateġiċi, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni, 
is-sorveljanza u t-tixrid tal-assi tal-
Programm.
Ammont suffiċjenti ta’ riżorsi finanzjarji 
għandu jiġi allokat lill-applikazzjoni 
effikaċi tal-prinċipju tas-sħubij, kif ukoll 
lill-attivitajiet għall-iżvilupp tal-kapaċità u 
tal-kompetenzi tal-isħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jirrappreżentaw il-gruppi fil-mira tal-
Programm.
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Or. en

Emenda 254
Philippe Boulland

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. L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-
implimentazzjoni tal-Programm matul il-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020 għandhom 
jammontaw għallanqas għal 
EUR 1 000 miljun filwaqt li għandhom 
jitqiesu s-sitwazzjoni tal-impjiegi u l-
limitazzjonijiet tal-qafas finanzjarju 
multiannwali li qed ikun innegozjat fil-
preżent.

Or. fr

Emenda 255
Jutta Steinruck

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. L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-
implimentazzjoni tal-Programm matul il-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020 għandhom 
jammontaw għal [EUR XXX] miljun14.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pakkett finanzjarju globali għandu jkun konformi mar-riżoluzzjoni tal-PE tat-
8 ta’ Ġunju 2011 dwar l-investiment fil-futur. qafas Finanzjarju Multiannwali Ġdid (MFF) 
għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva (ir-Rapport SURE).
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Emenda 256
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persentaġġi indikattivi li ġejjin 
għandhom jiġu allokati għall-assi stabbiliti 
fl-Artikolu 3 (1):

Matul il-perjodu sħiħ tal-Programm, it-
tqassim finanzjarju allokat għall-assi 
stabbiliti fl-Artikolu 3 (1)(a), (b) u (c) 
għandu jkun:

Or. en

Emenda 257
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 17 % għandhom jiġu allokati 
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;

(a) 60 % għall-assi Progress;

Or. en

Emenda 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 17 % għandhom jiġu allokati 

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 50 % għandhom jiġu allokati 
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għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;

għall-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar ;

Or. en

Emenda 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 17 % għandhom jiġu allokati
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 60 % għandhom jiġu allokati 
għall-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar u mill-inqas 15% għall-ġlieda 
kontra l-qgħad fiż-żgħażagħ; mill-inqas
17 % tal-baġit għal din l-assi għandu jiġi 
allokat għall-promozzjoni tal-
esperimentazzjoni tal-politika soċjali; il-
finanzjament għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni ta’ proġetti żgħar, medji u 
kbar bla distinzjoni.

Or. en

Emenda 260
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 17 % għandhom jiġu allokati 
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 20 % għandhom jiġu allokati 
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;
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Or. fr

Emenda 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 20 % għall-assi EURES, li minnhom 
mill-inqas 40 % għandhom ikunu allokati 
għal skemi ta’ mobilità mmirati, mill-
inqas 20 % għal sħubijiet transfruntiera, 
u mill-inqas 15 % għat-taħriġ u l-ksib ta’ 
kwalifiki tal-persunal tal-EURES;

Or. en

Emenda 262
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 18 % għall-assi EURES;

Or. en

Emenda 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 15 % għall-assi EURES, li minnhom 
mill-inqas 10 % għandhom ikunu allokati 
għal skemi ta’ mobilità mmirati, mill-
inqas 40 % għal sħubiji transfruntiera, u 
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mill-inqas 20% għat-taħriġ u l-ksib ta’ 
kwalifiki tal-persunal tal-EURES;

Or. en

Emenda 264
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 15 % għall-assi EURES, fejn tingħata 
prijorità partikolari lill-‘ewwel xogħol 
Eures tiegħek’, u jiġu allokati għallanqas 
20 % għal sħubijiet transnazzjonali;

Or. fr

Emenda 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 20 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali.

(c) 15 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali.

Or. en

Emenda 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25% tal-baġit għal dan il-Programm 
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għandu jiġi allokat għall-promozzjoni tal-
esperimentazzjoni tal-politika soċjali u 
għallanqas 10 % għall-ġlieda kontra l-
qgħad u l-esklużjoni fiż-żgħażagħ; il-
fondi għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni ta’ proġetti żgħar, medji u 
kbar bla distinzjoni.

Or. en

Emenda 267
Jutta Steinruck

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.

It-2 % li jifdal għandhom jitqassmu fost l-
assi fuq bażi annwali b’mod konformi mal-
prijoritajiet tal-politika li ġew stipulati 
b’mod konġunt bejn il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill fuq proposta tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 268
Philippe Boulland

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.

Il-5 % li jifdal għandhom jitqassmu fost l-
assi fuq bażi annwali b’mod konformi mal-
prijoritajiet tal-politika li ġew proposti 
mill-Kummissjoni u li qablu dwarhom il-
Parlament u l-Kunsill.

Or. fr



PE487.817v02-00 84/153 AM\900457MT.doc

MT

Emenda 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minbarra l-approprjazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fil-paragrafu 1, il-
finanzjament għandu jkun provdut mill-
assi Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ li ġie 
stipulat fl-Artikolu 3 (1) (ca). Matul il-
perjodu tal-Programm bejn l-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, l-
approprjazzjonijiet finanzjarji ddedikati 
għal dan il-ass għandhom jammontaw 
għal [EUR XXX].

Or. en

Emenda 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Minbarra l-approprjazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fil-paragrafu 1, il-
finanzjament għandu jkun provduti mill-
assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ, li ġie 
stipulat fl-Artikolu 3 (1) (ca). Matul il-
perjodu tal-Programm bejn l-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, l-
approprjazzjonijiet finanzjarji ddedikati 
għal dan il-ass għandhom jammontaw 
għal [EUR XXX].

Or. en



AM\900457MT.doc 85/153 PE487.817v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu indirizzati l-livelli għolja b’mod inaċċettabbli tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, qed jiġi 
introdott ass ġdid ‘Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ’, sakemm il-finanzjament għal dan l-objettiv 
jista’ jkun żgurat fi ħdan l-MFF 2014-2020.

Emenda 271
Philippe Boulland

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’ 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, u ssaħħaħ il-verifiki fuq l-
infiq. Dawn l-approprjazzjonijiet 
għandhom ikunu limitati u għandu 
jkollhom limitu massimu. 

Or. fr

Emenda 272
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin fil-qasam 
espert tiegħu jistgħu jiġu ffinanzjati taħt il-
Programm:

Or. fr
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Emenda 273
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-ġbir ta’ dejta u statistiki kif ukoll l-
iżvilupp ta’ metodoloġiji, 
klassifikazzjonijiet, indikaturi u parametri 
referenzjarji komuni;

(a) Il-ġbir ta’ dejta u statistiki, 
klassifikazzjonijiet, indikaturi u parametri 
referenzjarji; 

Or. it

Emenda 274
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt;

(c) Evalwazzjonijiet indipendenti, u l-
promozzjoni ta’ valutazzjonijiet tal-impatt
inkluż minn entitajiet privati;

Or. fr

Emenda 275
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt;

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt u evalwazzjoni tal-effikaċja ta’ 
miżuri relatati mal-objettivi fl-oqsma tal-
impjiegi, il-koeżjoni soċjali u l-progress;
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Or. el

Emenda 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Is-sorveljanza tal-impatt tal-politiki li 
ġew implimentati fir-rigward tal-gruppi l-
aktar vulnerabbli;

Or. en

Emenda 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Is-sorveljanza tal-impatt tal-politiki li 
ġew implimentati fir-rigward tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol;

Or. en

Emenda 278
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-azzjonijiet speċifiċi innovattivi fl-
oqsma tal-impjiegi, l-esklużjoni soċjali, l-
aċċess għall-kura tas-saħħa għal persuni 
żvantaġġjati, il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
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u l-affarijiet soċjali.

Or. fr

Emenda 279
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Skambji u tixrid ta’ prattika tajba, 
approċċi innovattivi u esperjenza, 
reviżjonijiet inter pares, valutazzjoni 
komparattiva u tagħlim reċiproku fil-livell 
Ewropew;

(a) Skambji u tixrid ta’ prattika tajba, 
approċċi innovattivi u esperjenza, 
reviżjonijiet inter pares, valutazzjoni 
komparattiva u tagħlim reċiproku fil-livell 
Ewropew sabiex, fil-promozzjoni 
b’suċċess tal-istrateġiji tal-impjiegi, 
jistgħu jiġu indirizzati l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar b’mod effikaċi;

Or. de

Emenda 280
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 281
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u 
politiċi, u konsulenti tal-EURES;

imħassar

Or. fr

Emenda 282
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u 
politiċi, u konsulenti tal-EURES;

(c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u ta’ 
dawk kollha involuti b’mod attiv fl-
implimentazzjoni tal-‘Programm tal-
Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni’, speċjalment konsulenti tal-
EURES;

Or. de

Emenda 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u 
politiċi, u konsulenti tal-EURES;

(c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u 
politiċi, u konsulenti tal-EURES u ta’ 
atturi tas-Sħubijiet transkonfinali tal-
EURES;

Or. en

Emenda 284
Philippe Boulland
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Abbozzar u pubblikazzjoni ta’ gwidi, 
rapporti u materjal edukattiv;

(d) Abbozzar u pubblikazzjoni ta’ gwidi, 
rapporti u materjal edukattiv u miżuri 
relatati mal-informazzjoni, il-
komunikazzjoni u l-kopertura tal-midja 
dwar l-inizjattivi appoġġjati mill-Progress;

Or. fr

Emenda 285
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni;

imħassar

Or. fr

Emenda 286
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Il-formulazzjoni u t-tixrid ta’ sett ta’ 
kriterji soċjali applikabbi fuq bażi 
volontarja mill-intrapriżi kollha fi ħdan l-
Unjoni Ewropea, li jistgħu jingħataw 
denominazzjoni bħal dik imsemmija fl-
Artikolu 16.

Or. fr
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Emenda 287
Evelyn Regner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) It-titjib tal-għarfien u l-ftehim fost 
min ifassal il-politika u azzjonisti oħra 
rigward l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
politiki li jippromwovu l-impjiegi ta’ 
kwalità, il-kundizzjonijiet tajbin tax-
xogħol, inklużi s-swieq tax-xogħol, il-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali u l-ġlied 
kontra l-faqar.

Or. en

Emenda 288
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) It-trawwim ta’ kultura ta’ prevenzjoni 
fil-qasam tas-saħħa u tas-sikurezza fuq 
ix-xogħol u l-promozzjoni tas-saħħa 
mentali u fiżika fi ħdan l-ambjent tax-
xogħol;

Or. en

Emenda 289
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi 
ta’ speċjalisti responsabbli mill-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika 
magħżula mill-Istati Membri u l-fornituri 
ta’ mikrokreditu

imħassar

Or. fr

Emenda 290
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi 
ta’ speċjalisti responsabbli mill-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika 
magħżula mill-Istati Membri u l-fornituri
ta’ mikrokreditu

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet u servizzi ta’ 
speċjalisti responsabbli mill-promozzjoni 
tal-mobilità ġeografika magħżula mill-
Istati Membri kif ukoll l-iżvilupp tal-
kapaċità tal-fornituri ta’ mikrokreditu u l-
fornituri tal-finanzjament ta’ intrapriżi 
soċjali;

Or. en

Emenda 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-iżvilupp tal-kapaċità ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ sħab soċjali, l-
Organizzazzjonijiet Non-Governattivi u l-
atturi tal-ekonomija soċjali;
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Or. en

Emenda 292
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-iżvilupp tal-kapaċità ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 293
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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;

imħassar

Or. fr

Emenda 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 

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

Or. en

Emenda 295
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

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 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ, 
filwaqt li għandu jingħaraf li l-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika fost 
iż-żgħażagħ m’għandhiex tiffaċilita 
xejriet bħat-telf ta’ nies kapaċi (‘brain 
drains’) mill-Istati Membri li qed 
ikollhom aktar diffikultà lejn l-Istati 
Membri li huma aktar prosperużi. Tali telf 
ta’ nies kapaċi jista’ jdgħajjef l-kapaċità 
tal-Istati Membri li jinsabu f’diffikultà li 
jegħlbu l-kriżi; il-mobilità ġeografika 
m’għandhiex, għalhekk, issir l-unika 
għażla disponibbli għaż-żgħażagħ, iżda 
għandha tikkumplimenta ż-żieda fl-
opportunitajiet ta’ xogħol fl-Istat Membru 
ta’ oriġini tal-istess żgħażagħ.

Or. it

Emenda 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-għażla 
tal-mobilità ta’ individwi fl-Unjoni u għat-
tneħħija tal-ostakoli għaċ-ċittadini li 
jiddeċiedu li jiċċaqalqu:

(a) L-informazzjoni u l-konsulenza ta’ 
persuni li qed ifittxu x-xogħol, ħaddiema 
mobbli, ħaddiema transkonfinali, kif 
ukoll organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw 
l-interessi tagħhom, u l-impjegaturi 
tagħhom; it-taħriġ għal dawk li qed 
jamministraw benefiċċji transkonfinali;
(b) Ħidma biex tinġieb ’il quddiem
pjattaforma diġitali multilingwi 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 speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-
żgħażagħ.

Or. en

Emenda 297
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 

4. It-tipi ta’ azzjoni li ġejjin jistgħu ikunu 
ffinanzjati mill-assi EURES:
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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 speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-
żgħażagħ.

Or. fr

Emenda 298
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, li jiffokaw 
b’mod partikolari fuq ħaddiema 
transkonfinali u fuq l-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 speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-
żgħażagħ.

Or. de

Emenda 299
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
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mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari l-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multiannwali għall-approvazzjoni 
ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità bil-mira li jintlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet 
fis-suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu 
gruppi speċifiċi ta’ ħaddiema, bħaż-
żgħażagħ u dawk li qed ifittxu l-ewwel 
impjieg tagħhom.

Or. fr

Emenda 300
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-taħriġ ta’ professjonisti legali tal-
EURES u konsulenti politiċi;

Or. fr

Emenda 301
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi 
ta’ speċjalisti responsabbli mill-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika 
mmirata magħżula mill-Istati Membri;

Or. fr
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Emenda 302
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4 − punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) In-netwerking tal-korpi speċjalizzati, l-
awtoritajiet nazzjonali, u s-servizzi tal-
impjiegi reġjonali u lokali u l-
kooperazzjoni tagħhom fil-livell 
Ewropew;

Or. fr

Emenda 303
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-azzjonijiet li jappoġġjaw l-aċċess 
għal korsijiet ta’ kwalifika professjonali, 
sabiex ikunu jistgħu jgħinu aħjar gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema jew ta’ persuni 
qiegħda.

Or. en

Emenda 304
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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-

5. It-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin jistgħu 
ikunu ffinanzjati taħt it-titolu tal-
‘mikrofinanzjament u l-intrapriżi soċjali’:
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Regolament XXX/2012 [Regolament 
Finanzjarju Ġdid] dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
annwali tal-Unjoni, u għotjiet.

Or. fr

Emenda 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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, u appoġġ għal persuni li 
m’għandhomx mertu tal-kreditu jew 
b’mertu ta’ kreditu insuffiċjenti u li 
m’għandhomx riżorsi ta’ kapital jew li 
għandhom riżorsi ta’ kapital insuffiċjenti 
u għalhekk m’għandhomx aċċess għal 
krediti, b'mod partikolari permezz ta' 
strumenti finanzjarji previsti 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.

Or. en

Emenda 306
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 307
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 5 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi 
ta’ speċjalisti responsabbli mir-
rikonoxximent u l-promozzjoni tal-
fornituri ta’ mikrokreditu magħżula mill-
Istati Membri.

Or. fr

Emenda 308
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Appoġġ għall-mikrointrapriżi u l-
intrapriżi soċjali, permezz tal-istrumenti 
finanzjarji biex jipprovdu taħriġ 
vokazzjonali għaż-żgħażagħ u/jew persuni 
qiegħda.

Or. en

Emenda 309
Jan Kozłowski
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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. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti linji ta’ 
demarkazzjoni ċari bejn l-intervenzjonijiet 
taħt strumenti oħra (e.ż. l-FSE jew l-
FEŻR) u l-Programm biex jiġi evitat it-
trikkib fl-għajnuna u tiġi żgurata 
sinerġija.

Or. pl

Emenda 310
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, ser tiżgura li attivitajiet 
imwettqa taħt il-Programm huma 
konsistenti ma’ azzjoni oħra tal-Unjoni, 
huma kumplimentari għaliha u ma 
jirdoppjawhiex, b’mod partikolari taħt il-
Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-programm Orizzont 2020 
għar-riċerka u l-innovazzjoni,il-
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u għal impriżi ta’ daqs żgħir u 
medju.

Or. en
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Emenda 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, b’konformità mal-prinċipju 
tas-sħubija, 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-opportunitajiet 
indaqs, l-edukazzjoni, it-taħriġ 
vokazzjonali, id-drittijiet u l-benessri tat-
tfal, u l-politika dwar iż-żgħażagħ, il-
politika dwar il-migrazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, it-tkabbir u 
r-relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. en

Emenda 312
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, ser tiżgura li attivitajiet 
imwettqa taħt il-Programm huma 
konsistenti ma’ azzjoni oħra tal-Unjoni, 
huma kumplimentari għaliha u ma 
jirdoppjawhiex, b’mod partikolari taħt il-
Fond Soċjali Ewropew (FSE) u f’dawk l-
oqsma bħal djalogu soċjali, ġustizzja u 
drittijiet fundamentali, edukazzjoni, taħriġ
vokazzjonali u politika dwar iż-żgħażagħ, 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, ser tiżgura li attivitajiet 
imwettqa taħt il-Programm huma 
konsistenti ma’ azzjoni oħra tal-Unjoni, 
huma kumplimentari għaliha u ma 
jirdoppjawhiex, b’mod partikolari taħt il-
Fond Soċjali Ewropew (FSE) u f’dawk l-
oqsma bħal djalogu soċjali, ġustizzja u 
drittijiet fundamentali, edukazzjoni, taħriġ 
vokazzjonali u politika dwar iż-żgħażagħ, 
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riċerka u innovazzjoni, intraprenditorija, 
saħħa, tkabbir u relazzjonijiet esterni, u 
politika ekonomika ġenerali. L-attivitajiet 
appoġġjati mill-Programm għandhom 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u 
nazzjonali, inkluż regoli dwar l-għajnuna 
tal-istat.

riċerka u innovazzjoni, intraprenditorija, 
saħħa, tkabbir u relazzjonijiet esterni, u 
politika ekonomika ġenerali. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati 
Membri jagħtu finanzjament mill-FSE 
lill-organizzzazzjonijiet li joffru taħriġ u 
programmi ta’ mentoring lill-benefiċjarji 
finali ta’ mikrokrediti; minbarra dan, hija 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jagħtu 
sussidji fuq l-interessi minn fondi tal-FSE 
lir-reċipjenti ta’ mikrokreditu tal-UE.  L-
attivitajiet appoġġjati mill-Programm 
għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali, inkluż regoli dwar l-
għajnuna tal-istat.

Or. hu

Emenda 313
Philippe Boulland

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 
fi ħdan il-Fondi Strutturali taħt il-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE), taħt l-FEŻR u 
programmi speċifiċi tal-SMEs, u f’dawk l-
oqsma bħad-djalogu soċjali, il-ġustizzja u 
d-drittijiet fundamentali, l-edukazzjoni, it-
taħriġ vokazzjonali u politika dwar iż-
żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorija, is-saħħa, it-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. fr

Emenda 314
Mara Bizzotto
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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 
ikunu 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, 
ir-relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. it

Emenda 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attivitajiet appoġġjati mill-Programm 
għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali, inkluż regoli dwar l-
għajnuna tal-istat.

2. L-attivitajiet appoġġjati mill-Programm 
għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali, inkluż regoli dwar l-
għajnuna tal-istat, u l-Konvenzjonijiet tal-
ILO.

Or. en

Emenda 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-azzjonijiet implimentati għandhom 
jikkonformaw ukoll mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u mal-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità.

Or. en

Emenda 317
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżultati tal-azzjonijiet implimentati 
taħt il-Programm għandhom jiġu 
komunikati u mxerrda b’mod xieraq sabiex 
jiġu massimizzati l-impatt, is-sostenibilità 
u l-valur miżjud tal-Unjoni.

1. Ir-riżultati tal-azzjonijiet implimentati 
taħt il-Programm għandhom jiġu
komunikati u mxerrda regolarment u 
b’mod xieraq liċ-ċittadini, lill-KESE, u lir-
rappreżentanti tal-SMEs, lis-sħab soċjali 
u lill-Parlament Ewropew, sabiex jiġu 
massimizzati l-impatt, is-sostenibilità u l-
valur miżjud tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 318
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżultati tal-azzjonijiet implimentati 
taħt il-Programm għandhom jiġu 
komunikati u mxerrda b’mod xieraq sabiex 
jiġu massimizzati l-impatt, is-sostenibilità 
u l-valur miżjud tal-Unjoni.

ma taffettwax il-verżjoni Maltija.
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Or. hu

Emenda 319
Philippe Boulland

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 u lill-KtR u l-KESE, 
għall-informazzjoni. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru r-riżultati kwalitattivi u 
kwantifikati tal-Programm u l-punt safejn 
il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-antidiskriminazzjoni ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu. Ir-rapporti 
għandhom ikunu ppubblikati u jkunu 
aċċessibbli għall-pubbliku sabiex tiżdied 
it-trasparenza.

Or. fr

Emenda 320
Marian Harkin

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 

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport ta' monitoraġġ 
inizjali wara l-ewwel sena u imbagħad 
rapporti ta’ monitoraġġ biennali u 
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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.

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.

Or. en

Emenda 321
Kinga Göncz

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 ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Or. hu

Emenda 322
Jan Kozłowski

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 

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
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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.

għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
biennali u tibgħathom lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru l-progress imwettaq fl-
implimentazzjoni tal-Programm, ir-
riżultati miksuba u l-punt safejn il-
kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-antidiskriminazzjoni ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Or. pl

Emenda 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 
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, b'kooperazzjoni mal-Bord 
Strateġiku Konsultattiv imsemmi fl-
Artikolu 26d, 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. Il-Bord 
Strateġiku Konsultattiv imsemmi fl-
Artikolu 26d għandu jkun involut fil-
proċess kollu ta' evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 324
Jan Kozłowski

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal- 1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-
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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.

Programm għandha titwettaq sa mhux 
aktar tard minn 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. Il-Kummissjoni tista', 
abbażi tar-reviżjoni, tipproponi t-
trasferiment tal-approprjazzjonijiet bejn l-
assi tal-Programm.

Or. pl

Emenda 325
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Taqsimiet tematiċi u finanzjament

1. L-assi Progress għandu jappoġġja l-
azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 
tematiċi mniżżla fil-punti (a), (b) u (c). 
Matul il-perjodu kollu tal-Programm, il-
mod kif jinqasmu l-allokazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 5(2)(a) bejn it-
taqsimiet differenti għandu jirrispetta l-
limiti inferjuri li ġejjin:
(a) l-impjiegi, li fihom tal-anqas 10% tal-
allokazzjoni għal din it-taqsima 
għandhom jintefqu biex jiġi miġġieled il-
qgħad fost iż-żgħażagħ;

(b) il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar: 50%;
(c) il-kundizzjonijiet tax-xogħol: 10%.
2. Fi ħdan l-attivitajiet fit-tliet taqsimiet 
tematiċi, tal-anqas 25% tal-allokazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5(2)(a) għandhom 
jintefqu fuq l-esperimentazzjoni tal-
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politika soċjali matul il-perjodu kollu tal-
programm.
3. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni b'konformità 
mal-Artikolu 26e fir-rigward tal-
allokazzjoni ta’ fondi lit-taqsimiet 
individwali fi ħdan l-assi. Il-Kummissjoni 
hija intitolata tistabbilixxi l-allokazzjoni 
ġenerali għat-taqsima (a) u żżid jew 
tnaqqas l-allokazzjonijiet għat-taqsimiet 
(b) u (c) msemmija fil-paragrafu 1 
b'mhux aktar minn 5%, filwaqt li tqis kif 
xieraq il-ħtiġijiet speċifiċi u l-prijoritajiet 
politiċi fl-oqsma koperti mill-assi 
Progress.

Or. en

Emenda 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Taqsimiet tematiċi

Il-programm ta' ħidma pluriennali tal-
assi Progress għandu jappoġġja 
azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 
tematiċi li ġejjin:
a) L-impjiegi;
b) Il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar;
c) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-saħħa 
u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol;
Barra minn hekk, il-programm għandu 
jinkludi l-prijoritajiet orizzontali li ġejjin:
a) L-esperimentazzjoni tal-politika soċjali;
b) Il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-
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żgħażagħ u l-esklużjoni;
c) Il-promozzjoni tal-opportunità indaqs 
bejn l-irġiel u n-nisa;
d) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali u tissodisfa l-obbligi skont il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabilità;
e) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-benessri 
tat-tfal.

Or. en

Emenda 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
Progress għandhom ikunu:

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
Progress għandhom ikunu li jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020, il-Pjattaforma Ewropea 
kontra l-Faqar u Inizjattivi Emblematiċi 
rilevanti oħrajn u l-impenn fl-OMC 
soċjali msaħħaħ. L-għanijiet speċifiċi 
għandhom:

Or. en

Emenda 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol jkunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati 
Membri individwali u pajjiżi parteċipanti 
oħra;

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-
impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-
protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u d-
diskriminazzjoni multipla, il-ġlieda kontra 
l-faqar u l-esklużjoni mill-
akkomodazzjoni, il-ġlieda kontra l-qgħad 
u l-faqar fost iż-żgħażagħ, il-faqar fost il-
migranti u l-minoranzi etniċi, il-faqar fost 
it-tfal, il-faqar fl-enerġija kif ukoll il-
leġiżlazzjoni f'dawk l-oqsma jkunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati 
Membri individwali u pajjiżi parteċipanti 
oħra;

Or. en

Emenda 329
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni dwar l-impjiegi u l-
politika soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol tal-Unjoni jkunu bbażati fuq 
evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati
Membri individwali u pajjiżi parteċipanti 
oħra;

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-politika soċjali tal-Unjoni, biex 
tiġi miġġielda l-esklużjoni u fir-rigward 
kemm tal-aċċess għal-kura tas-saħħa għal 
dawk l-aktar żvantaġġjati kif ukoll l-
impjiegi, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
ikunu bbażati fuq evidenza lokali, 
reġjonali jew nazzjonali u jkunu adatti bis-
sħiħ għall-ħtiġijiet ta' dawk li jfittxu x-
xogħol u/jew l-impjegati u għall-ħtiġijiet, 
l-isfidi u l-kundizzjonijiet li jaffettwaw liċ-
ċittadini tal-Istati Membri individwali u 
pajjiżi parteċipanti oħra;
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Or. fr

Emenda 330
Konstantinos Poupakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol jkunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati 
Membri individwali u pajjiżi parteċipanti 
oħra;

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol ikunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu jikkorrispondu 
b'mod effettiv mal-ħtiġijiet, l-isfidi u l-
kundizzjonijiet fl-Istati Membri individwali 
u pajjiżi parteċipanti oħra;

Or. el

Emenda 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Faċilitazzjoni ta’ kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
dwar l-impjiegi u l-politika soċjali tal-
Unjoni u l-leġiżlazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali 
u internazzjonali sabiex l-Istati Membri u l-
pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu assistiti fl-
iżvilupp tal-politiki tagħhom u fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

(b) Faċilitazzjoni ta' kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
effettivi u inklużivi, fi ħdan il-qafas tal-
Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u l-
Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni fil-
qasam tal-protezzjoni u l-inklużjoni 
soċjali u billi jkun hemm netwerk bejn il-
korpi speċjalizzati, inklużi s-sħab soċjali u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
dwar il-politika tal-Unjoni fl-oqsma tal-
impjiegi, il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali, il-leġiżlazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u d-diskriminazzjoni 
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multipla, il-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni mill-akkomodazzjoni, il-
ħarsien tad-drittijiet u l-benessri tat-tfal, 
il-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar fost iż-
żgħażagħ, l-assistenza fl-integrazzjoni tal-
migranti u t-titjib tal-qagħda ta' dawk li 
jfittxu ażil fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u 
internazzjonali sabiex l-Istati Membri u l-
pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu assistiti fl-
iżvilupp tal-politiki tagħhom u fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 332
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Faċilitazzjoni ta' kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
dwar l-impjiegi u l-politika soċjali tal-
Unjoni u l-leġiżlazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali 
u internazzjonali sabiex l-Istati Membri u l-
pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu assistiti fl-
iżvilupp tal-politiki tagħhom u fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

(b) Faċilitazzjoni ta' kondiviżjoni ta’
informazzjoni effettiva u inklużiva, b'fokus 
fuq azzjonijiet innovattivi biex 
jippromwovu l-aċċess għall-impjiegi u 
partikolarment għall-ewwel impjieg, 
tagħlim reċiproku u djalogu dwar il-
politika soċjali tal-Unjoni, miżuri biex tiġi 
miġġielda l-esklużjoni, u kampanji ta' 
informazzjoni dwar l-utilità ta' tikketta 
għall-intrapriżi l-aktar virtużi soċjalment 
fl-Ewropa u dwar il-leġiżlazzjoni tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol fil-livell tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali sabiex 
l-Istati Membri u l-pajjiżi parteċipanti l-
oħra jiġu assistiti fl-iżvilupp tal-politiki 
tagħhom u fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni;

Or. fr

Emenda 333
Jutta Steinruck
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Faċilitazzjoni ta' kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
dwar l-impjiegi u l-politika soċjali tal-
Unjoni u l-leġiżlazzjoni tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali 
u internazzjonali sabiex l-Istati Membri u l-
pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu assistiti fl-
iżvilupp tal-politiki tagħhom u fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

(b) Faċilitazzjoni ta' kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
effikaċi u inklużivi, fi ħdan il-qafas tal-
Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u l-
Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni fil-
qasam tal-protezzjoni u l-inklużjoni
soċjali billi jkun hemm netwerk bejn il-
korpi speċjalizzati, inklużi s-sħab soċjali u 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
dwar il-politika tal-Unjoni fl-oqsma tal-
impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-
protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar kif ukoll il-
leġiżlazzjoni f'dawk l-oqsma fil-livell tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali sabiex 
l-Istati Membri u l-pajjiżi parteċipanti l-
oħra jiġu assistiti fl-iżvilupp tal-politiki 
tagħhom u fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Appoġġ għas-sehem attiv tal-atturi 
rilevanti kollha fis-segwitu tal-prijoritajiet 
li diġà hemm qbil dwarhom, bħall-
inklużjoni attiva, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u d-diskriminazzjoni 
multipla, il-ġlieda kontra s-sitwazzjonijiet 
ta' għajxien bla saqaf u l-esklużjoni mill-
akkomodazzjoni, il-faqar fost it-tfal, il-
faqar fl-enerġija, il-faqar u l-qgħad u fost 
iż-żgħażagħ, u l-faqar fost il-migranti, it-
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titjib tal-qagħda ta' dawk li jfittxu ażil u 
tal-minoranzi etniċi, l-implimentazzjoni 
tal-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 
2010-2020, l-implimentazzjoni tal-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabilità, l-Azzjoni Konġunta 
dwar is-Saħħa Mentali u l-Azzjoni 
Konġunta dwar l-Inugwaljanzi fis-Saħħa.

Or. en

Emenda 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) It-trawwim tal-kultura tal-
prevenzjoni fil-qasam tas-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol u l-
promozzjoni tas-saħħa kemm mentali kif 
ukoll fiżika fi ħdan l-ambjent ta' xogħol.

Or. en

Emenda 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lil 
dawk li jfasslu l-politika sabiex jittestjaw 
ir-riformi tal-politika soċjali u tas-suq tax-
xogħol, il-bini tal-kapaċità tal-atturi 
ewlenin sabiex ifasslu u jimplimentaw 
esperimentazzjoni soċjali, u l-provvista ta' 
aċċess għall-għarfien u l-kompetenza 
rilevanti;

(c) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lil 
dawk li jfasslu l-politika sabiex jantiċipaw 
u jiżviluppaw il-potenzjal ta' ħolqien ta' 
impjiegi u l-ħtieġa ta' ħiliet għal 
tranżizzjoni lejn ekonomija effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi u b'użu baxx tal-karbonju, 
kif ukoll żvilupp ambjentali u soċjali 
sostenibbli, biex b'konsegwenza jittestjaw 
il-politiki soċjali u tas-suq tax-xogħol, 
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sabiex isir progress fit-titjib tal-kwalità 
tal-impjiegi u l-protezzjoni soċjali, il-bini 
tal-kapaċità tal-atturi ewlenin sabiex ifasslu 
u jimplimentaw esperimentazzjoni tal-
politika soċjali marbuta ma' dawk l-
objettivi u l-progress soċjali, u l-provvista 
ta' aċċess għall-għarfien u l-kompetenza 
rilevanti;

Or. en

Emenda 337
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lil
dawk li jfasslu l-politika sabiex jittestjaw 
riformi tal-politika soċjali u tas-suq tax-
xogħol, il-bini tal-kapaċità tal-atturi 
ewlenin sabiex ifasslu u jimplimentaw 
esperimentazzjoni soċjali, u l-provvista ta' 
aċċess għall-għarfien u l-kompetenza 
rilevanti;

(c) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
atturi nazzjonali, reġjonali jew lokali 
sabiex jittestjaw riformi tal-politika soċjali 
u tas-suq tax-xogħol, il-bini tal-kapaċità 
tal-atturi ewlenin sabiex ifasslu u 
jimplimentaw esperimentazzjoni soċjali, u 
l-provvista ta' aċċess għall-għarfien u l-
kompetenza rilevanti;

Or. fr

Emenda 338
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni u nazzjonali 
sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom biex 
jiżviluppaw, jippromwovu u jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal- leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-impjiegi u l-politika soċjali 

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni u lill-
organizzazzjonijiet nazzjonali, reġjonali 
jew lokali sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom 
biex jiżviluppaw esperimentazzjoni soċjali 
innovattiva u jippromwovu u jappoġġjaw 
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u l-kundizzjonijiet tax-xogħol. l-implimentazzjoni tal-politika soċjali, tal-
politika biex tiġġieled l-esklużjoni, tal-
politika tal-impjiegi, u tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 339
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni u nazzjonali
sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom biex 
jiżviluppaw, jippromwovu u jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal- leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-impjiegi u l-politika soċjali 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol.

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet fil-livelli kollha sabiex 
iżidu l-kapaċità tagħhom biex jiżviluppaw, 
jippromwovu u jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fl-
oqsma tal-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-
xogħol, il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar kif ukoll 
il-leġiżlazzjoni f'dawk l-oqsma.

Or. en

Emenda 340
Philippe Boulland

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
"Progress" għandhom ikunu:
(a) li jistabbilixxu tikketta soċjali li 
tidentifika l-intrapriżi li jistinkaw sabiex 
jissodisfaw kriterji soċjali aktar 
ambizzjużi mill-istandards legali minimi 
sabiex jipprogressaw lejn mudell soċjali 
Ewropew li jkun kapaċi joffri protezzjoni 
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soċjali aħjar lill-impjegati u li jissodisfa l-
aspirazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-
istituzzjonijiet finanzjarji li jkunu jridu 
jinvestu f'intrapriżi li jkollhom 
responsabilità soċjali;
(b) li jistabbilixxu finanzjament li 
jippermetti lil min jirċevih jagħmel minnu 
'kontribut personali' mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji;
(c) li jwaqqfu one-stop shops li jiġbru 
flimkien is-servizzi tal-impjiegi u s-servizzi 
soċjali relatati l-oħra kollha (NGOs, 
organizzazzjonijiet volontarji, sħab 
soċjali, eċċ) fid-dinja tax-xogħol (it-
taħriġ, l-apprendistat, ir-
riorganizzazzjoni, eċċ) u fil-qasam soċjali 
(id-djar, is-saħħa, it-trasport, eċċ.); 
(d) li jippromwovu t-teleworking;
(e) li jħeġġu u jappoġġjaw l-inizjattivi 
kollha tal-iskejjel u taċ-ċentri tat-taħriġ 
biex jikkooperaw aktar mill-qrib mas-
servizzi tal-impjiegi bil-għan li l-korsijiet 
tat-taħriġ jiġu adattati għas-setturi li 
jsofru minn nuqqas ta' ħaddiema tas-
sengħa;
(f) li jippromwovu t-twaqqif ta' ċentri fejn 
jinbtu l-intrapriżi li jippermettu li jiġu 
ppuljati riżorsi biex jitrawmu intrapriżi 
ġodda, u jippromwovu sistemi tal-ħolqien 
tal-intrapriżi billi jingħata appoġġ tekniku 
u finanzjarju u tiġi offruta l-possibilità ta' 
sponsors; 
(g) li jtejbu l-informazzjoni li tingħata liċ-
ċittadini dwar il-programmi Ewropej 
sabiex jassistu lil dawk li jfittxu x-xogħol;
(h) li jappoġġjaw inizjattivi li jippermettu 
li jitqiesu ċ-ċirkustanzi individwali u l-
ambjent tal-persuni qiegħda li jfittxu x-
xogħol (għajnuna għall-mobilità, self ta' 
vetturi, għajnuna sabiex wieħed 
jitgħallem isuq, benefiċċji soċjali, eċċ.);
(i) li jiġġieldu l-esklużjoni u l-faqar l-
aktar billi dawk l-aktar żvantaġġjati 
ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa. 
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Or. fr

Emenda 341
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Servizzi tal-impjiegi; (b) Servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi;

Or. en

Emenda 342
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-
Programm, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi kooperazzjoni mal-
fundazzjonijiet u l-aġenziji Ewropej li 
għandhom x'jaqsmu mal-affarijiet soċjali 
u jiżguraw li dan il-Programm ikun 
konsistenti mal-programmi Grundtvig u 
Leonardo, kif ukoll jikkumplimentahom.

Or. fr

Emenda 343
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tikkoopera ma’ 4. Il-Kummissjoni tista’ tikkoopera ma’ 
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pajjiżi terzi li mhux qed jipparteċipaw fil-
Programm. Ir-rappreżentanti ta’ dawn il-
pajjiżi terzi jistgħu jattendu avvenimenti ta’ 
interess reċiproku (bħal konferenzi, 
workshops u seminars) li jsiru fil-pajjiżi li 
qed jipparteċipaw fil-Programm u l-ispiża 
tal-attendenza tagħhom tista’ tkun koperta 
mill-Programm.

pajjiżi terzi li mhux qed jipparteċipaw fil-
Programm. Ir-rappreżentanti ta’ dawn il-
pajjiżi terzi jistgħu jattendu avvenimenti ta’ 
interess reċiproku (bħal konferenzi, 
workshops u seminars) li jsiru fil-pajjiżi li 
qed jipparteċipaw fil-Programm u l-ispiża 
tal-attendenza tagħhom tista’ tkun koperta 
parzjalment mill-Programm.

Or. fr

Emenda 344
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Taqsimiet tematiċi u finanzjament
1. L-assi EURES għandu jappoġġja l-
azzjonijiet f'waħda jew aktar mit-taqsimiet 
tematiċi mniżżla fil-punti (a), (b) u (c). 
Matul il-perjodu kollu tal-Programm, il-
mod kif jinqasmu l-allokazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 5(2)(a) bejn it-
taqsimiet differenti għandu jirrispetta l-
limiti inferjuri li ġejjin:
(a) Is-servizzi tal-informazzjoni, tal-
konsulenza u għat-tqabbil tal-impjiegi 
għall-ħaddiema u impjegaturi mobbli: 
15%;
(b) L-iskemi tal-mobilità mmirati: 20%;
(c) Il-kooperazzjoni transnazzjonali, 
settorjali u transkonfinali: 40%.
2. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni b'konformità 
mal-Artikolu 26e fir-rigward tal-
allokazzjoni ta’ fondi lit-taqsimiet 
individwali fi ħdan l-assi. Il-Kummissjoni 
hija intitolata li żżid jew tnaqqas l-
allokazzjonijiet għat-taqsimiet (a), (b) u 
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(c) msemmija fil-paragrafu 1 b'sa 5%, 
filwaqt li tqis kif xieraq il-ħtiġijiet 
speċifiċi u l-prijoritajiet politiċi fl-oqsma 
koperti mill-assi EURES.

Or. en

Emenda 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Taqsimiet tematiċi

Artikolu 19a
Taqsimiet tematiċi
L-assi EURES għandu jinkludi l-
azzjonijiet f'dawn l-oqsma li ġejjin:
(a) Servizzi tal-informazzjoni, tal-
konsulenza u għat-tqabbil tal-impjiegi 
għal ħaddiema u impjegaturi mobbli;
(b) L-iskemi tal-mobilità mmirati;
(c) Il-kooperazzjoni transnazzjonali, 
settorjali u transkonfinali;
(d) L-evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-
impjiegi bħala taqsima trażversali.
(e) "L-ewwel impjieg EURES tiegħek" 
għal dawk iż-żgħażagħ li jfittxu x-xogħol.

Or. en

Emenda 346
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżguraw li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid tagħhom fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
tal-interoperabilità;

(a) Jiżguraw li l-informazzjoni u l-pariri 
dwar postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata bħal ma 
huma l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-
xogħol, inklużi l-leġiżlazzjoni soċjali, il-
liġi tax-xogħol u l-ftehimiet kollettivi fis-
seħħ, kif ukoll l-opportunitajiet biex jiġu 
akkwistati ħiliet ġodda jkunu trasparenti 
għall-applikanti u l-impjegaturi potenzjali; 
dan għandu jinkiseb permezz tal-iskambju 
u t-tixrid tagħhom fil-livell transnazzjonali, 
interreġjonali u transkonfinali bl-użu ta’ 
formoli standard tal-interoperabilità, kif 
ukoll permezz ta' konsulenza individwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol, stipulati fl-Artikolu 12(3) 
tar-Regolament 492/2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni, x'aktarx 
isservi ta' gwida għall-ħaddiema li ġejjin mill-Istati Membri l-oħra. Dan l-iskambju ta' 
informazzjoni jista' jinkludi wkoll opportunitajiet li jinkisbu ħiliet ġodda fi Stat Membru ieħor, 
kif mistqarr fl-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 2003/8/KE tal-Kummissjoni fir-rigward tal-ikklerjar 
tal-pożizzjonijiet battala u l-applikazzjonijiet għall-impjiegi.

Emenda 347
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżguraw li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid tagħhom fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 

(a) Jiżguraw li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata jkunu
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid tagħhom fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
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tal-interoperabilità; tal-interoperabilità; jiżguraw li l-mobilità 
mmirata ma timpedixxix l-aċċess għall-
impjieg lokali permezz ta' taħriġ maħsub 
għas-setturi li jkunu qed isofru minn 
nuqqas ta' ħaddiema;

Or. fr

Emenda 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżguraw li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet tax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma 
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid tagħhom fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
tal-interoperabilità;

(a) Jiżguraw li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet tax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma 
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali, u jipprovdu mentoring biex il-
persuni jiksbu ħiliet, speċjalment dawk bi 
ftit kwalifiki; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid tagħhom fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
tal-interoperabilità;

Or. en

Emenda 349
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżviluppaw servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema fl-impjieg permezz 
tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet tax-xogħol fil-livell 
Ewropew; dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, mifruxa mit-

(b) Jiżviluppaw servizzi għar-reklutaġġ, 
inklużi l-gwida u t-taħriġ f'forma ta' one-
stop shops u għat-tqegħid ta’ ħaddiema fl-
impjieg sabiex jiġu sodisfati l-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' dawk li jfittxu x-xogħol, 
partikolarment biex jiġu ffaċilitati l-
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tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ għal 
assistenza wara t-tqegħid fl-impjieg bil-
ħsieb tal-integrazzjoni b’suċċess tal-
applikant fis-suq tax-xogħol; dawn is-
servizzi għandhom jinkludu skemi ta’ 
mobilità mmirati għall-mili ta’ postijiet 
tax-xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
partikolari bħaż-żgħażagħ.

formalitajiet amministrattivi u sabiex il-
ħiliet ikunu jistgħu jitqabblu mal-postijiet
tax-xogħol battala u mal-applikazzjonijiet
tax-xogħol fil-livell Ewropew; dan għandu 
jkopri l-fażijiet kollha tat-tqegħid fl-
impjieg, mifruxa mit-tħejjija ta’ qabel ir-
reklutaġġ għal assistenza wara t-tqegħid fl-
impjieg bil-ħsieb tal-integrazzjoni 
b’suċċess tal-applikant fis-suq tax-xogħol; 
dawn is-servizzi għandhom jinkludu skemi 
ta’ mobilità mmirati għall-mili ta’ postijiet 
tax-xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
partikolari bħaż-żgħażagħ. Għandu jiġu 
żgurat, b'mod partikulari, li dawn is-
servizzi ta' reklutaġġ u ta' tqegħid ta' 
ħaddiema ma jinkuraġġixxux l-"esodu 
tal-imħuħ".

Or. fr

Emenda 350
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jiżviluppaw servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema fl-impjieg permezz 
tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet tax-xogħol fil-livell 
Ewropew; dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, mifruxa mit-
tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ għal 
assistenza wara t-tqegħid fl-impjieg bil-
ħsieb tal-integrazzjoni b’suċċess tal-
applikant fis-suq tax-xogħol; dawn is-
servizzi għandhom jinkludu skemi ta’ 
mobilità mmirati għall-mili ta’ postijiet 
tax-xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 

(b) Jiżviluppaw servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema f'impjieg sostenibbli
permezz tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet tax-
xogħol fil-livell Ewropew; dan għandu 
jkopri l-fażijiet kollha tat-tqegħid fl-
impjieg, mifruxa mit-tħejjija ta’ qabel ir-
reklutaġġ għal assistenza wara t-tqegħid fl-
impjieg bil-ħsieb tal-integrazzjoni 
b’suċċess tal-applikant fis-suq tax-xogħol; 
dawn is-servizzi għandhom jinkludu skemi 
ta’ mobilità mmirati għall-mili ta’ postijiet 
tax-xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
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partikolari bħaż-żgħażagħ. partikolari bħaż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiżviluppaw skema mmirata ta' 
mobilità tal-impjiegi għar-reklutaġġ u 
għall-għoti ta' impjiegi transnazzjonali 
sabiex iż-żgħażagħ jiġu megħjuna jsibu 
impjieg fi Stat membru ieħor (l-azzjoni 
"L-ewwel impjieg EURES tiegħek") 
permezz tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet tax-
xogħol fil-livell Ewropew; dan għandu 
jkopri l-fażijiet kollha tal-għoti tal-
impjieg, li jvaraw mit-tħejjija ta’ qabel ir-
reklutaġġ għal assistenza ta’ wara l-għoti 
tal-impjieg bil-ħsieb tal-integrazzjoni 
b’suċċess tal-applikant fis-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 352
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Azzjonijiet speċifiċi

Minbarra t-tipi ta' azzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 6, l-azzjonijiet speċifiċi skont l-
assi EURES jistgħu jinkludu:
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(a) L-iżvilupp ta' sħubijiet transkonfinali, 
meta dawn jintalbu minn servizzi li jkunu 
territorjalment responsabbli għar-reġjuni 
mal-konfini; il-possibilitajiet ta' 
konsulenza u informazzjoni qabel, matul 
u wara l-esperjenza tal-mobilità għal 
dawk li qed ifittxu x-xogħol, ħaddiema 
mobbli, inklużi ħaddiema transkonfinali, 
ħaddiema staġonali, ħaddiema migranti, 
ħaddiema impjegati u l-impjegaturi, 
sabiex titħeġġeġ il-mobilità ġeografika 
volontarja fuq bażi ġusta; l-abbozzar u t-
tixrid ta' materjal ta' informazzjoni biex 
jiġu informati dawk li qed ifittxu x-
xogħol, il-ħaddiema mobbli, l-impjegaturi 
u l-konsulenti tal-EURES dwar il-liġi tax-
xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol f'reġjuni 
transkonfinali u Stati Membri oħra;
(b) L-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
iskemi tal-mobilità mmirati 
f'kooperazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv 
dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema;
(c) L-evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-
impjiegi ffaċilitati mill-EURES, billi 
jitqiesu kemm il-kriterji kwalitattivi kif 
ukoll dawk kwantitattivi, b'fokus fuq l-
impjiegi li qed jibdew u li qed jintemmu fi 
Stati Membri individwali kif ukoll il-figuri 
tal-impjiegi aggregati fil-livell tal-Unjoni, 
b'tali mod li jitqiesu s-sitwazzjonijiet tas-
suq tax-xogħol li qed jinbidlu u l-mudelli 
tal-mobilità relatati; l-iżvilupp ta' 
indikaturi f'kooperazzjoni bejn il-
Kummissjoni, l-Istati Membri u s-sħab 
soċjali biex jevalwaw il-kwalità tal-
impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fir-
rigward tal-impjiegi EURES.

Or. en

Emenda 353
Heinz K. Becker
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Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Azzjonijiet speċifiċi

Minbarra t-tipi ta' azzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 6, l-azzjonijiet speċifiċi skont l-
assi EURES jistgħu jinkludu:
(a) l-iżvilupp tal-kooperazzjoni 
transkonfinali; l-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multilingwi għall-postijiet battala 
tax-xogħol u l-applikazzjonijiet għax-
xogħol; il-possibilitajiet ta' konsulenza 
qabel, matul u wara l-esperjenza tal-
mobilità, sabiex titħeġġeġ il-mobilità 
ġeografika fuq bażi ġusta; l-abbozzar u t-
tixrid ta' materjal ta' informazzjoni.

Or. de

Emenda 354
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20b
Skemi ta' mobilità

1. Skemi mmirati ta' mobilità jistgħu 
jitfasslu għal gruppi speċifiċi ta' 
ħaddiema, ċerti setturi, impjiegi, pajjiżi 
jew grupp ta' pajjiżi kull meta tiġi 
identifikata ħtieġa ekonomika ċara u meta 
r-reklutaġġ mal-Unjoni kollha jista' 
jipprovdi valur miżjud, pereżempju fil-
qasam ta' postijiet battala li għalihom 
m'hemmx ħaddiema biżżejjed (bottleneck) 
u postijiet battala 'niċċa', li għalihom ġew 
identifikati diffikultajiet ta' reklutaġġ. Il-
Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment 
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Liberu tal-Ħaddiema għandu jkun 
ikkonsultat regolarment fir-rigward tal-
iskemi.
2. L-iskemi mmirati ta' mobilità 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tal-"mobilità ġusta", fir-rispett sħiħ tal-
istandards applikabbli dwar ix-xogħol u r-
rekwiżiti legali. B'konsegwenza, l-iskemi 
għandhom jiżguraw li l-impjieg li huma 
jipprovdu jkun f'impjiegi b'kundizzjonijiet 
sikuri ta' xogħol u bi ħlas ġust ibbażati 
fuq ftehimiet kollettivi jew pagi minimi.
3. L-organizzazzjonijiet implimentattivi li 
jagħtu servizzi lil min ifittex ix-xogħol u 
lil min iħaddem fil-qafas ta' skemi 
mmirati ta' mobilità għandhom jintgħażlu 
f'sejħa miftuħa għal proposti li għaliha 
jistgħu japplikaw is-servizzi tal-impjiegi, 
sakemm jimpenjaw ruħhom għall-
prinċipju tal-mobilità ġusta.
4. Għandu jiġi żgurat li jkun hemm 
koordinazzjoni soda tal-iskemi mmirati ta' 
mobilità, kif ukoll ir-rispett sħiħ għal-liġi 
u l-istandards applikabbli dwar ix-xogħol.

Or. de

Emenda 355
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20b
Il-Monitoraġġ tal-Eżodu tal-Imħuħ

Sabiex tiġi identifikata l-mobilità 
ġeografika, kif ukoll jiġu evitati l-effetti 
negattivi tagħha fuq l-Istati Membri jew 
setturi ekonomiċi individwali, il-
Kummissjoni għandha, skont l-
Artikolu 12 tar-Regolament 492/2011, 
timmoniterja regolarment ix-xejriet tal-
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mobilità, speċjalment dawk ta' ħaddiema 
kkwalifikati. Fil-każ tad-distorsjonijiet 
tas-suq tax-xogħol emerġenti, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra 
tippreżenta proposti lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill biex tibbilanċja 
dawn l-iżviluppi.

Or. en

Emenda 356
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Servizzi tal-impjiegi; (b) Servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi;

Or. en

Emenda 357
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Organizzazzjonijiet ta’ msieħba soċjali 
u partijiet interessati oħra.

(c) Awtoritajiet reġjonali u lokali, 
organizzazzjonijiet ta’ sħab soċjali u 
organizzazzjonijiet reġjonali u lokali u 
partijiet interessati oħra involuti fi 
sħubijiet transkonfinali.

Or. de

Emenda 358
Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Organizzazzjonijiet ta’ msieħba soċjali 
u partijiet interessati oħra.

(c) Organizzazzjonijiet ta’ sħab soċjali u 
partijiet rilevanti, inklużi awtoritajiet 
reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 359
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Taqsimiet tematiċi u finanzjament

1. L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali għandu 
jappoġġja l-azzjonijiet f'waħda jew aktar 
mit-taqsimiet tematiċi mniżżla fil-punti (a) 
u (b). Matul il-perjodu kollu tal-
Programm, il-mod kif jinqasmu l-
allokazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 5(2)(c) bejn it-taqsimiet differenti 
għandu jirrispetta l-limiti inferjuri li 
ġejjin:
(a) Il-mikrofinanzjament għal persuni 
vulnerabbli u mikrointrapriżi: 45%;
(b) L-intraprenditorija soċjali: 45%.
2. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni b'konformità 
mal-Artikolu 26e fir-rigward tal-
allokazzjoni ta’ fondi lit-taqsimiet 
individwali fi ħdan l-assi. Il-Kummissjoni 
hija intitolata li żżid jew tnaqqas l-
allokazzjonijiet għat-taqsimiet (a) u (b) 
msemmija fil-paragrafu 1 b'mhux aktar
minn 5%, filwaqt li tqis kif xieraq il-
ħtiġijiet speċifiċi u l-prijoritajiet politiċi fl-
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oqsma koperti mill-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali.

Or. en

Emenda 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – 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 tal-
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, kif ukoll persuni li 
huma f’riskju tal-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, inklużi l-persuni li 
jaħdmu għal rashom, mingħajr ebda 
diskriminazzjoni li tikkonċerna l-età;

Or. en

Emenda 361
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – 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 tal-
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 

(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 tal-
esklużjoni soċjali u persuni żvantaġġjati li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 



AM\900457MT.doc 133/153 PE487.817v02-00

MT

konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom;

konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom u għaldaqstant huma dipendenti 
fuq il-kapital sabiex jibdewhom;

Or. de

Emenda 362
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
mikrointrapriżi, bl-applikazzjoni ta' 
arranġamenti għal mikrofinanzjament li 
jippermettu li l-ammont massimu jiżdied 
skont is-sitwazzjoni ekonomika;

Or. fr

Emenda 363
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mikrointrapriżi, speċjalment dawk li 
jimpjegaw persuni kif imsemmi fil-punt 
(a);

(b) mikrointrapriżi, speċjalment dawk li 
jimpjegaw persuni vulnerabbli li jinsabu 
f'pożizzjoni żvantaġġjata tas-suq tax-
xogħol;

Or. en

Emenda 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mikrointrapriżi, speċjalment dawk li 
jimpjegaw persuni kif imsemmi fil-punt 
(a);

(b) mikrointrapriżi, speċjalment fl-
ekonomija soċjali kif ukoll 
mikrointrapriżi li jimpjegaw persuni kif 
imsemmi fil-punt (a);

Or. en

Emenda 365
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jistabbilixxu finanzjament jew 
mikrofinanzjament li jippermetti lil min 
jirċevih jagħmel minnu 'kontribut 
personali' mal-istituzzjonijiet finanzjarji;

Or. fr

Emenda 366
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jappoġġjaw it-twaqqif u l-iżvilupp tal-
mikrointrapriżi li jibbenefikaw mill-
mikrofinanzjament, fost l-oħrajn, billi 
jiżguraw li jkunu akkumpanjati minn 
mentoring u taħriġ.

Or. en
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Emenda 367
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Appoġġ għall-iżvilupp ta’ intrapriżi 
soċjali, b’mod partikolari billi jiġi faċilitat 
l-aċċess għal finanzi.

3. Jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ intrapriżi 
soċjali, u ta' intrapriżi li tkun 
ingħatatilhom tikketta b'rikonoxximent 
tal-isforzi kontinwi tagħhom li jissodisfaw 
għadd predeterminat ta' kriterji soċjali 
ambizzjużi, b’mod partikolari billi jiġi 
faċilitat l-aċċess għal finanzi.

Or. fr

Emenda 368
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiżguraw li jkun hemm 
kumplimentarjetà, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri se jikkoordinaw mill-qrib 
fil-qasam rispettiv ta' kompetenza 
tagħhom dawn l-azzjonijiet ma' dawk 
meħuda fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni 
u fil-livell nazzjonali. Dawn l-azzjonijiet 
għandu jkollhom l-għan li jistimulaw il-
provvista ta' strumenti finanzjati li 
jikkondividu r-riskju, bħall-garanziji u l-
kontrogaranziji, ekwità u l-finanzjament 
tad-dejn.

Or. en

Emenda 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tkun żgurata l-
kumplimentarjetà, dawn l-azzjonijiet se 
jkunu kkoordinati mill-qrib ma' dawk li 
jitwettqu fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni.

Or. en

Emenda 370
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-parteċipazzjoni taħt l-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali għandha tkun miftuħa għall-korpi 
pubbliċi u privati stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali fil-pajjiżi 
msemmija fl-Artikolu 16(1) u li jipprovdu 
f’dawk il-pajjiżi:

1. Il-parteċipazzjoni taħt l-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali għandha tkun miftuħa għall-korpi 
pubbliċi u privati stabbiliti fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali u għall-
intrapriżi u l-organizzazzjonijiet soċjali 
fil-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 16(1) u li 
jipprovdu f’dawk il-pajjiżi:

Or. de

Emenda 371
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) finanzjament għal intrapriżi soċjali. (b) finanzjament għal intrapriżi soċjali u 
dawk li tkun ingħatatilhom tikketta 
b'rikonoxximent tal-isforzi kontinwi 
tagħhom li jissodisfaw għadd 
predeterminat ta' kriterji soċjali 



AM\900457MT.doc 137/153 PE487.817v02-00

MT

ambizzjużi 

Or. fr

Emenda 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jintlaħqu l-benefiċjarji finali u 
jinħolqu mikrointrapriżi, kompetittivi,
vijabbli, korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jikkooperaw mill-qrib ma’ 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-benefiċjarji finali tal-
mikrokreditu u ma’ organizzazzjonijiet, 
b’mod partikolari dawk appoġġjati mill-
FSE, li jipprovdu programmi ta’ mentoring 
u taħriġ għal dawn il-benefiċjarji finali.

2. Sabiex jintlaħqu l-benefiċjarji finali u 
jinħolqu mikrointrapriżi vijabbli, korpi 
pubbliċi u privati li jwettqu attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandhom 
jikkooperaw mill-qrib ma’ 
organizzazzjonijiet, inklużi l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-benefiċjarji 
finali tal-mikrokreditu u ma’ 
organizzazzjonijiet, b’mod partikolari 
dawk appoġġjati mill-FSE, li jipprovdu 
programmi ta’ mentoring u taħriġ għal 
dawn il-benefiċjarji finali.

Or. en

Emenda 373
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġu implimentati l-instrumenti u 
l-għotjiet imsemmija fl-Artikolu 6(5), il-
Kummissjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
mal-entitajiet elenkati fl-Artikolu 55(1) (b) 
(iii) u (iv) tar-Regolament XXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ġdid tal-2012] 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
baġit annwali tal-Unjoni, u b'mod 

1. Sabiex jiġu implimentati l-instrumenti u 
l-għotjiet imsemmija fl-Artikolu 6(5), il-
Kummissjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
mal-entitajiet elenkati fl-Artikolu 55(1) (b) 
(iii) u (iv) tar-Regolament XXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ġdid tal-2012] 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
baġit annwali tal-Unjoni, u b'mod 
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partikolari mal-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Fond Ewropew tal-
Investiment. Dawn il-ftehimiet għandhom 
jistabbilixxu dispożizzjonijiet dettaljati 
dwar l-implimentazzjoni tal-kompiti fdati 
lil dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji, inklużi 
dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-ħtieġa 
sabiex tiġi żgurata l-addizzjonalità u l-
koordinazzjoni ma’ strumenti finanzjarji 
eżistenti tal-Unjoni u nazzjonali u sabiex 
ir-riżorsi jiġu distribwiti b’mod bilanċjat 
fost l-Istati Membri u l-pajjiżi parteċipanti 
l-oħra. L-istrumenti finanzjarji bħal 
strumenti li jikkondividu r-riskju, l-
istrumenti ta' ekwità u strumenti tad-dejn, 
jistgħu jiġu provduti permezz ta’ 
investiment fi strumenti dedikati ta’ 
investiment.

partikolari mal-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Fond Ewropew tal-
Investiment. Dawn il-ftehimiet għandhom 
jistabbilixxu dispożizzjonijiet dettaljati 
dwar l-implimentazzjoni tal-kompiti fdati 
lil dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji, inklużi 
dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-ħtieġa 
sabiex tiġi żgurata l-addizzjonalità u l-
koordinazzjoni ma’ strumenti finanzjarji 
eżistenti tal-Unjoni u nazzjonali u sabiex 
ir-riżorsi jiġu distribwiti b’mod bilanċjat 
fost l-Istati Membri u l-pajjiżi parteċipanti 
l-oħra. L-istrumenti finanzjarji bħal 
strumenti finanzjati li jikkondividu r-riskju 
bħall-garanziji u l-kontrogaranziji, l-
istrumenti ta' ekwità u strumenti tad-dejn, 
jistgħu jiġu provduti permezz ta' fond, li 
jista' jiġi kkofinanzjat mill-istituzzjonijiet 
finanzjarji, jew b'konverżjoni diretta tal-
fondi tal-Programm fi strumenti 
finanzjarji bħal ma huma l-garanziji.

Or. en

Emenda 374
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 25 - Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-fond għandu jipprovdu self, 
strumenti li jikkondividu r-riskju u kapital 
ta' ekwità għall-intermedjarji u/jew 
finanzjament dirett għall-intrapriżi 
soċjali. Il-kapital ta' ekwità jista' jiġi 
pprovdut, fost l-oħrajn, fil-forma ta' 
parteċipazzjoni miftuħa ta' ekwità, 
parteċipazzjoni bla vot (dormant 
holdings), self mill-azzjonisti, kif ukoll 
kombinazzjonijiet ta' tipi differenti ta' 
parteċipazzjonijiet ta' ekwità maħruġa lill-
investituri.

Or. en



AM\900457MT.doc 139/153 PE487.817v02-00

MT

Emenda 375
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – Paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-kundizzjonijiet, bħal ma huma r-rati 
ta' interess, għal mikrokrediti appoġġjati, 
direttament jew indirettament, fil-qafas ta' 
dan l-assi għandhom ikunu raġonevoli u 
proporzjonati fir-rigward tar-riskji 
sottostanti u tal-ispejjeż attwali relatati 
ma' kreditu kif ukoll fir-rigward ta' kemm 
ikun attraenti s-self għall-mutwatarji.

Or. en

Emenda 376
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-maniġers 
tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ingħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment bis-settur u tip 
ta'benefiċjarju, applikazzjonijiet aċċettati 
jew miċħuda u kuntratti konklużi mill-
korpi pubbliċi u privati konċernati, 
azzjonijiet iffinanzjati u r-riżultati, inklużi 
f’termini tal-impatt soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi u sostenibbiltà tal-appoġġ mogħti 
lin-negozji.

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-maniġers 
tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni u lill-Parlament rapporti 
dwar l-implimentazzjoni annwali li 
jistabbilixxu l-attivitajiet li ingħataw 
appoġġ u li jkopru l-implimentazzjoni 
finanzjarja tagħhom u l-allokazzjoni u l-
aċċessibbiltà ta' finanzjament u investiment 
bis-settur u tip ta'benefiċjarju, 
applikazzjonijiet aċċettati jew miċħuda 
taħt kull assi u kuntratti konklużi mill-
korpi pubbliċi u privati konċernati, 
azzjonijiet iffinanzjati u r-riżultati, inklużi 
f’termini tal-impatt soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi u sostenibbiltà tan-negozji li 
jingħataw appoġġ.
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Or. de

Emenda 377
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-maniġers 
tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ingħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment bis-settur u tip 
ta'benefiċjarju, applikazzjonijiet aċċettati 
jew miċħuda u kuntratti konklużi mill-
korpi pubbliċi u privati konċernati, 
azzjonijiet iffinanzjati u r-riżultati, inklużi 
f’termini tal-impatt soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi u sostenibbiltà tal-appoġġ mogħti 
lin-negozji.

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-maniġers 
tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ingħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment bis-settur u tip 
ta'benefiċjarju, applikazzjonijiet aċċettati 
jew miċħuda u kuntratti konklużi mill-
korpi pubbliċi u privati konċernati, 
azzjonijiet iffinanzjati u r-riżultati, inklużi 
f’termini tal-impatt soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi u sostenibbiltà tan-negozji li 
jingħataw appoġġ. Il-Kummissjoni 
għandha regolarment tibgħat dawk ir-
rapporti lill-Parlament Ewropew għall-
informazzjoni.

Or. fr

Emenda 378
Kinga Göncz

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 

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 
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jinkludu r-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/UE.

jinkludu r-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/UE.

Or. hu

Emenda 379
Marian Harkin

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.

Or. en

Emenda 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Kapitolu IIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IIIa (ġdid)

Assi tal-Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ

Or. en

Emenda 381
Jutta Steinruck
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Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Taqsimiet tematiċi u finanzjament

1. L-assi "Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ" 
għall-persuni taħt il-25 sena għandu 
jappoġġja l-azzjonijiet f'waħda jew aktar 
mit-taqsimiet tematiċi mniżżla fil-punti 
(a), (b) u (c). Matul il-perjodu kollu tal-
Programm, il-mod kif jinqasmu l-
allokazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
5(2)(a) bejn it-taqsimiet differenti għandu 
jirrispetta l-limiti inferjuri li ġejjin:
a) Il-prevenzjoni tat-tħallija bikrija tal-
iskola, speċjalment permezz tal-
integrazzjoni mill-ġdid fit-taħriġ: 30%;
b) L-iżvilupp ta' ħiliet li jkunu rilevanti 
għas-suq tax-xogħol sabiex l-isferi tal-
impjieg, tal-edukazzjoni u tat-taħriġ 
jinġiebu aktar qrib xulxin: 20%;
c) L-appoġġ għall-esperjenza tal-ewwel 
xogħol u tat-taħriġ fuq ix-xogħol stess, 
sabiex iż-żgħażagħ jingħataw l-
opportunità li jiksbu kemm il-ħiliet 
rilevanti u l-esperjenza tax-xogħol: 20%;
d) il-kwalità tat-traineeships u l-
apprendistati: 20%.
2. Fi ħdan l-attivitajiet fit-tliet taqsimiet 
tematiċi, tal-anqas 25% tal-allokazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 5(2)(a) għandhom 
jintefqu fuq l-esperimentazzjoni tal-
politika soċjali matul il-perjodu kollu tal-
programm.
3. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni b'konformità 
mal-Artikolu 26e fir-rigward tal-
allokazzjoni ta’ fondi lit-taqsimiet 
individwali fi ħdan l-assi. Il-Kummissjoni 
hija intitolata li żżid jew tnaqqas l-
allokazzjonijiet għat-taqsimiet (a), (b) u 
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(c) msemmija fil-paragrafu 1 b'sa 5%, 
filwaqt li tqis kif xieraq il-ħtiġijiet 
speċifiċi u l-prijoritajiet politiċi fl-oqsma 
koperti mill-assi "Inizjattiva dwar iż-
Żgħażagħ".

Or. en

Emenda 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Taqsimiet tematiċi u finanzjament

1. L-assi "Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ" 
għall-persuni taħt il-25 sena għandu 
jappoġġja l-azzjonijiet f'waħda jew aktar 
mit-taqsimiet tematiċi mniżżla fil-punti 
(a), (b) u (c). Matul il-perjodu kollu tal-
Programm, il-mod kif jinqasmu l-
allokazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 
5(2)(a) bejn it-taqsimiet differenti għandu 
jirrispetta l-limiti inferjuri li ġejjin:
a) Il-prevenzjoni tat-tħallija bikrija tal-
iskola, speċjalment permezz tal-
integrazzjoni mill-ġdid fit-taħriġ: 30%;
b) L-iżvilupp ta' ħiliet li jkunu rilevanti 
għas-suq tax-xogħol sabiex l-isferi tal-
impjieg, tal-edukazzjoni u tat-taħriġ 
jinġiebu aktar qrib xulxin: 20%;
c) L-appoġġ għall-esperjenza tal-ewwel 
xogħol u tat-taħriġ fuq ix-xogħol stess, 
sabiex iż-żgħażagħ jingħataw l-
opportunità li jiksbu kemm il-ħiliet 
rilevanti u l-esperjenza tax-xogħol: 20%;
d) il-kwalità tat-traineeships u l-
apprendistati: 20%.



PE487.817v02-00 144/153 AM\900457MT.doc

MT

Or. en

Emenda 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a (ġdid)
Taqsimiet tematiċi

L-assi "Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ" 
għall-persuni taħt il-25 sena għandu 
jinkludi azzjonijiet fl-oqsma li ġejjin:
a) Il-prevenzjoni tat-tluq mill-iskola qabel 
iż-żmien, speċjalment permezz tal-
integrazzjoni mill-ġdid fit-taħriġ,
b) L-iżvilupp ta' ħiliet li jkunu rilevanti 
għas-suq tax-xogħol sabiex l-isferi tal-
impjieg, tal-edukazzjoni u tat-taħriġ 
jinġiebu aktar qrib xulxin,
c) L-appoġġ għall-esperjenza tal-ewwel 
xogħol u tat-taħriġ fuq ix-xogħol stess, 
sabiex iż-żgħażagħ jingħataw l-
opportunità li jiksbu kemm il-ħiliet 
rilevanti u l-esperjenza tax-xogħol,
d) L-aċċess għas-suq tax-xogħol: li jinstab 
(l-ewwel) xogħol;

Or. en

Emenda 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b
Objettivi speċifiċi

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
"Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ" 
għandhom ikunu:
(a) Li jappoġġjaw il-ħolqien ta' 
programmi  innovattivi speċifiċi sabiex 
jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
jippromwovu t-tranżizzjoni taż-żgħażagħ 
mill-edukazzjoni għal impjieg diċenti, 
b'mod partikolari fl-inħawi żvantaġġjati u 
fir-reġjuni b'qgħad kbir fost iż-żgħażagħ; 
f'dan il-kuntest għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għaż-żgħażagħ b'anqas 
opportunitajiet, inklużi nisa żgħażagħ, 
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ (NEET) u żgħażagħ minn 
minoranzi etniċi, li kollha jistgħu jħabbtu 
wiċċhom ma' diskriminazzjoni multipla;
(b) Li jappoġġjaw l-iskambju tal-aħjar 
prattiki u tat-tagħlim reċiproku fil-qasam 
tal-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
inkluża l-possibilità li tiġi introdotta 
garanzija li toffri li kull żagħżugħ fl-
Ewropa impjieg, edukazzjoni ulterjuri jew 
taħriġ iffukat fuq ix-xogħol mhux aktar 
tard minn erba' xhur wara li jħalli l-
edukazzjoni jew wara li jisfa' qiegħed; 
itejbu l-kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati u jnaqqsu t-tħallija bikrija 
tal-iskola;
(c) Jipprovdu appoġġ finanzjarju lil dawk 
li jfasslu l-politika sabiex jittestjaw l-
istrateġiji tal-politiki soċjali u tas-suq tax-
xogħol maħsuba biex jiġġieldu l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, jippromwovu t-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-
edukazzjoni għal impjieg diċenti, itejbu l-
kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati, inaqqsu t-tluq mill-iskola 
qabel iż-żmien u jagħmlu aċċessibbli l-
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għarfien u l-kompetenza esperta rilevanti;
(d) Jipprovdu appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni, nazzjonali 
u reġjonali sabiex iżidu l-kapaċità 
tagħhom li jiżviluppaw, jippromwovu u 
jappoġġjaw attivitajiet biex jiġġieldu l-
qgħad fost iż-żgħażagħ, jippromwovu t-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-
edukazzjoni għal impjieg diċenti, itejbu l-
kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati, inaqqsu t-tluq mill-iskola 
qabel iż-żmien u jagħmlu aċċessibbli l-
għarfien u l-kompetenza esperta rilevanti.

Or. en

Emenda 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b (ġdid)
Objettivi speċifiċi

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
"Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ" 
għandhom ikunu:
(a) Li jappoġġjaw il-ħolqien ta' 
programmi innovattivi speċifiċi sabiex 
jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
jippromwovu t-tranżizzjoni taż-żgħażagħ 
mill-edukazzjoni għal impjieg diċenti, 
b'mod partikolari fl-inħawi żvantaġġjati u 
fir-reġjuni b'qgħad kbir fost iż-żgħażagħ; 
f'dan il-kuntest għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għaż-żgħażagħ b'anqas 
opportunitajiet, inklużi nisa żgħażagħ, 
żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg 
jew taħriġ (NEET) u żgħażagħ minn 
minoranzi etniċi, li kollha jistgħu jħabbtu 
wiċċhom ma' diskriminazzjoni multipla;
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(b) Li jappoġġjaw l-iskambju tal-aħjar 
prattiki u tat-tagħlim reċiproku fil-qasam 
tal-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
itejbu l-kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati u jnaqqsu t-tħallija bikrija 
tal-iskola, billi jagħmlu skambju tal-
esperjenzi tal-aħjar prattiki ta' proġetti 
eżistenti fil-pajjiżi parteċipanti; 
(c) Jipprovdu appoġġ finanzjarju lil dawk 
li jfasslu l-politika sabiex jittestjaw l-
istrateġiji tal-politiki soċjali u tas-suq tax-
xogħol maħsuba biex jiġġieldu l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ, jippromwovu t-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-
edukazzjoni għal impjieg diċenti, itejbu l-
kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati, inaqqsu t-tluq mill-iskola 
qabel iż-żmien u jagħmlu aċċessibbli l-
għarfien u l-kompetenza esperta rilevanti;
(d) Jipprovdu appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni, nazzjonali 
u reġjonali sabiex iżidu l-kapaċità 
tagħhom li jiżviluppaw, jippromwovu u 
jappoġġjaw attivitajiet biex jiġġieldu l-
qgħad fost iż-żgħażagħ, jippromwovu t-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-
edukazzjoni għal impjieg diċenti, itejbu l-
kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati, inaqqsu t-tħallija bikrija 
tal-iskola u jagħmlu aċċessibbli l-għarfien 
u l-kompetenza esperta rilevanti;

Or. en

Emenda 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 26c (ġdid)
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Parteċipazzjoni
1. Il-parteċipazzjoni fl-assi "Inizjattiva 
dwar iż-Żgħażagħ" għandha tkun 
miftuħa għall-pajjiżi li ġejjin:
(a) L-Istati Membri;
(b) Il-pajjiżi membri tal-EFTA u taż-ŻEE, 
b’konformità mal-ftehim taż-ŻEE;
(c) Il-pajjiżi tal-adeżjoni u kandidati u l-
kandidati potenzjali, b’konformità mal-
prinċipji ġenerali u t-termini u l-
kundizzjonijiet ġenerali stabbiliti fil-
ftehimiet qafas konklużi magħhom dwar 
il-parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
tal-Unjoni.
2. L-assi "Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ" 
għandu jkun miftuħ għall-korpi, atturi u 
istituzzjonijiet kollha pubbliċi u/jew 
privati, u b’mod partikolari:
(a) L-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali;
(b) Is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi;
(c) Is-sħab soċjali;
(d) L-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
organizzazzjonijiet oħrajn mhux 
governattivi fil-livelli politiċi kollha;
(e) L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni aktar
avvanzata u istituti tar-riċerka;
(f) L-esperti fl-evalwazzjoni u fil-
valutazzjoni tal-impatt;
3. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-
assi "Inizjattiva dwar iż-Żgħażagħ", il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kooperazzjoni mal-Aġenziji tal-UE 
msemmija fl-Artikolu 16(2a). Il-
Kummissjoni tista' tistabbilixxi wkoll 
kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali msemmija fl-Artikolu 
16(3) u ma' pajjiżi terzi li ma 
jipparteċipawx fil-Programm, kif stipulat 
fl-Artikolu 16(4).

Or. en
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Emenda 387
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 26d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26d (ġdid)
L-implimentazzjoni tal-Programm

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 26e sabiex tadotta l-pjanijiet ta' 
ħidma multiannwali għall-Programm, u 
tfassal il-prijoritajiet fuq żmien medju tal-
politika u tal-finanzjament.
2. Il-pjanijiet ta' ħidma multiannwali 
għandhom ikunu implimentati permezz 
ta' programmi ta' ħidma annwali.
3. Il-pjanijiet ta' ħidma multiannwali u l-
programmi ta' ħidma annwali għandhom 
ikopru l-assi kollha tal-Programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jissaħħu s-sinerġiji bejn it-tliet assi tal-Programm u biex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni sempliċi, il-fażi ta' ppjanar għandha tinkludi t-tliet assi kollha kemm huma.
Il-ħolqien ta' qafas komuni minimu għall-implimentazzjoni jestendi wkoll, għall-assi kollha, 
id-dritt tal-iskrutinju tal-Parlament, kif ukoll id-dritt ta' kontroll tal-Istati Membri.

Emenda 388
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 26e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26e (ġdid)
Id-Delega tas-setgħat lill-Kummissjoni
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Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati 
b'konformità mal-Artikolu 26f fir-rigward 
tal-allokazzjoni ta’ fondi lit-taqsimiet 
individwali fi ħdan l-assi, kif stipulat fl-
Artikoli 14a, 19a, 21a u 26a, u li tadotta l-
pjanijiet ta' ħidma multiannwali kif 
stipulat fl-Artikolu 26d.

Or. en

Emenda 389
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 26f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 26f (ġdid)
L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati hija 
kkonferita fuq il-Kummissjoni, suġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 26e għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' seba' snin 
minn ...* u għat-tul ta' żmien tal-
Programm.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 26e tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata 
f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir 
effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 
fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta' 
kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.
4. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha, fl-istess waqt, 
tinnotifikah lill-Parlament Ewropew u 
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lill-Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 26e 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx 
hemm oġġezzjonijiet espressi la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta' xahrejn min-notifika 
dwar l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li ma jkunux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
_______________
* ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 390
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 26g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26g (ġdid)
Il-Bord Strateġiku Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
bord strateġiku konsultattiv biex, 
f'kapaċità konsultattiva, jagħtiha pariri 
dwar kif għandha ssir l-implimentazzjoni 
tal-Programm kif ukoll għall-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tiegħu. Fejn ikun 
meħtieġ, il-bord konsultattiv jista' jwaqqaf 
gruppi ta' ħidma dwar aspetti speċifiċi tal-
Programm.
2. Il-bord strateġiku konsultattiv u l-
gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 
ppreseduti mill-Kummissjoni u jkunu 
magħmula minn rappreżentanti tal-Istati 
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Membri u pajjiżi parteċipanti oħrajn, 
trejdunjins, organizzazzjonijiet ta' min  
iħaddem u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, organizzati fil-livell tal-Unjoni, li 
jkunu involuti b'mod dirett jew indirett fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-
Programm.
3. Il-bord strateġiku konsultattiv u l-
gruppi ta' ħidma għandhom:
(a) jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-
abbozzi tal-pjanijiet ta' ħidma 
multiannwali;
(b) jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-
abbozzi tal-programmi ta' ħidma annwali;
(c) jagħtu pariri lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-Programm, kif inhu stipulat fl-
Artikoli 13 u 14 rispettivament.
4. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta l-bord 
strateġiku konsultattiv dwar kwistjonijiet
oħra apparti dawk imsemmija fil-
Paragrafu 3.

Or. en

Emenda 391
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 26h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26h (ġdid)
Is-setgħat ta’ implimentazzjoni kkonferiti 

lill-Kummissjoni
1. Il-pjanijiet ta' ħidma annwali 
msemmija fl-Artikolu 26d għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 26i(3):
2. Il-miżuri l-oħra kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-Programm 
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għandhom jiġu adotatti b’konformità 
mal-proċedura ta’ konsulenza msemmija 
fl-Artikolu 26i(2).

Or. en


