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Emenda        49
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

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

(2) L-FSE għandu jipprovdi l-appoġġ 
meħtieġ għal politiki sabiex jippromwovi 
l-impjiegi bi drittijiet, ikollu rwol ewlieni 
fit-tisħiħ tal-inklużjoni soċjali, u 
jippromwovi l-edukazzjoni u t-tagħlim tul 
il-ħajja skont il-kompiti mogħtija lill-FSE 
permezz tal-Artikolu 162 tat-Trattat, u 
b'hekk jikkontribwixxi għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali skont l-
Artikolu 174 tat-Trattat; f’dak il-każ, l-
ammonti disponibbli taħtu jeħtieġ li 
jiżdiedu sostanzjalment. Skont l-Artikolu 9 
tat-Trattat, l-FSE għandu jieħu kont tal-
ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta’ livell 
għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali aċċessibbli għal 
kulħadd, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali kif ukoll ma’ livell għoli ta’ 
edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa 
tal-bniedem.

Or. pt

Emenda 50
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja u jiżviluppa politiki ta' 
inklużjoni attiva skont il-kompiti mogħtija 
lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 tat-
Trattat, u b'hekk jikkontribwixxi għall-

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

Artikolu 162 tat-Trattat, u b'hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali skont l-Artikolu 174 
tat-Trattat. Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, l-
FSE jrid jieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta 
mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ 
impjiegi, mal-garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ livell għoli 
ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem. Il-miżuri kollha 
għandhom jiżguraw li dawn għandhom 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' 
impjiegi tajbin u ma jappoġġjawx 
kundizzjonijiet prekarji fuq il-post tax-
xogħol.

Or. de

Emenda 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 52
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja u jiżviluppa politiki 
ta’ inklużjoni attiva skont il-kompiti 
mogħtija lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 
tat-Trattat, u b'hekk jikkontribwixxi għall-

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

Artikolu 162 tat-Trattat, u b'hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali skont l-Artikolu 174 
tat-Trattat. Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, l-
FSE għandu jieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta 
mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ 
impjiegi, mal-garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ livell 
għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 54
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 55
Nadja Hirsch
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Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 56
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali kif 
ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, 
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 57
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta’ koeżjoni, 
jappoġġjaw l-Istrateġija Ewropa 2020 
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tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv"12. Sabiex jiġi żgurat l-
allinjament sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta' 
din l-istrateġija, b'mod partikolari fir-
rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-FSE 
għandu jappoġġa lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-
linji gwida wiesgħa għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Unjoni u 
d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati 
Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121 u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi"13, 
"Żgħażagħ Attivi"14, u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali"15. Se jappoġġa wkoll l-attivitajiet
fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali"16 u l-
"Unjoni tal-Innovazzjoni"17.

għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv"12. Sabiex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta’ din l-
istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra 
l-faqar u l-esklużjoni soċjali, l-FSE 
għandu jappoġġja lill-Istati Membri fl-
isforzi tagħhom sabiex jilħqu dawk l-
għanijiet. Dan għandu wkoll jappoġġja l-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi"13, 
"Żgħażagħ Attivi"14, u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali"15. Għandu jappoġġa wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda 
Diġitali"16 u l-"Unjoni tal-
Innovazzjoni"17.

Or. en

Emenda 59
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv"12. Sabiex jiġi żgurat l-
allinjament sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta' 
din l-istrateġija, b'mod partikolari fir-
rigward tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta’ koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv"12. Sabiex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta’ din l-
istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-



PE489.537v02-00 10/214 AM\904731MT.doc

MT

ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-FSE 
għandu jappoġġa lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill fuq il-linji gwida wiesgħa għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
Unjoni u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-
Istati Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121 u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi"13, 
"Żgħażagħ Attivi"14, u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali"15. Se jappoġġa wkoll l-attivitajiet
fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali"16 u l-
"Unjoni tal-Innovazzjoni"17.

ġlieda kontra l-faqar, id-diskriminazzjoni 
u l-esklużjoni soċjali, l-FSE għandu 
jappoġġa lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill fuq il-linji gwida wiesgħa għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
Unjoni u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-
Istati Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121 u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi"13, 
"Żgħażagħ Attivi"14, “Inizjattiva għall-
Opportunitajiet taż-Żgħażagħ” u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali"15. Se jappoġġa wkoll 
l-attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda 
Diġitali"16 u l-"Unjoni tal-Innovazzjoni"17 
u strateġiji oħra għall-implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 60
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. 
Sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tal-
FSE mal-għanijiet ta' din l-istrateġija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, l-FSE għandu jappoġġa lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-
linji gwida wiesgħa għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Unjoni u 

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġjaw l-Istrateġija Ewropa 2020 
għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv. Sabiex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta' din l-
istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-FSE 
għandu jappoġġja lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill fuq il-linji gwida wiesgħa għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
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d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati 
Membri li ġew adottati skont l-Artikoli 121 
u 148(4) tat-Trattat. Dan għandu wkoll 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b'mod speċjali fir-
rigward tal-"Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u 
l-Impjiegi", "Żgħażagħ Attivi" u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali". Se jappoġġa wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali" u 
l-"Unjoni tal-Innovazzjoni".

Unjoni u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-
Istati Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121 u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi", 
"Żgħażagħ Attivi" u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali". Dan għandu jappoġġja wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali" u 
l-"Unjoni tal-Innovazzjoni".

Or. fr

Emenda 61
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta’ koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv". 
Sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tal-
FSE mal-għanijiet ta’ din l-istrateġija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, l-FSE għandu jappoġġa lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-
linji gwida wiesgħa għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Unjoni u 
d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati 
Membri li ġew adottati skont l-Artikoli 121 
u 148(4) tat-Trattat. Dan għandu wkoll 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b'mod speċjali fir-
rigward tal-"Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u 

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta’ koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv". 
Sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tal-
FSE mal-għanijiet ta’ din l-istrateġija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, l-FSE għandu jappoġġa 
lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-
linji gwida wiesgħa għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Unjoni u 
d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati 
Membri li ġew adottati skont l-Artikoli 121 
u 148(4) tat-Trattat. Dan għandu wkoll 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b'mod speċjali fir-
rigward tal-"Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u 
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l-Impjiegi", "Żgħażagħ Attivi", u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali". Se jappoġġa wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali" u 
l-"Unjoni tal-Innovazzjoni"17.

l-Impjiegi", "Żgħażagħ Attivi", u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali". Se jappoġġa wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali" u 
l-"Unjoni tal-Innovazzjoni".

Or. en

Emenda 62
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġaw l-Istrateġija Ewropa 2020 għat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv. 
Sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tal-
FSE mal-għanijiet ta' din l-istrateġija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, l-FSE għandu jappoġġa lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-
linji gwida wiesgħa għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Unjoni u 
d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati 
Membri li ġew adottati skont l-Artikoli 121 
u 148(4) tat-Trattat. Dan għandu wkoll 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b'mod speċjali fir-
rigward tal-"Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u 
l-Impjiegi", "Żgħażagħ Attivi" u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali". Se jappoġġa wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali" u 
l-"Unjoni tal-Innovazzjoni".

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġjaw l-Istrateġija Ewropa 2020 
għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv. Sabiex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta' din l-
istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali, l-FSE għandu 
jappoġġja lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill fuq il-linji gwida wiesgħa għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
Unjoni u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-
Istati Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121 u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi", 
"Żgħażagħ Attivi" u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali". Dan għandu jappoġġja wkoll l-
attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali" u 
l-"Unjoni tal-Innovazzjoni".

                                               
17 COM(2010) 546 finali, 6.10.2010
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Or. fr

Emenda 63
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
opportunità li jużaw ir-riżorsi tal-FSE 
biex iwettqu l-azzjonijiet tal-FEG 
f’każijiet fejn ħaddiema jingħataw is-
sensja bħala riżultat ta’ tfixkil serju tal-
ekonomija lokali, reġjonali jew nazzjonali 
kkawżata minn kriżi mhux mistennija jew 
bħala riżultat ta’ tnaqqis mgħaġġel 
f’settur partikolari jew ta’ migrazzjoni ta’ 
attivitajiet lejn pajjżi li mhumiex membri 
tal-UE b’impatt negattiv sinifikanti fuq l-
ekonomija lokali, reġjonali jew 
nazzjonali.

Or. en

Emenda          64
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika u forza tax-xogħol li dejjem 
qed tiżdied fl-età u nuqqas dejjem jikber ta' 
ħiliet u xogħol f'xi setturi u reġjuni. Is-
sitwazzjoni kkumplikat ruħha aktar 
minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla ta' qgħad, 
li affettwat b'mod partikolari ż-żgħażagħ u 

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

gruppi vulnerabbli oħra, bħall-migranti. L-
FSE għandu jimmira li jippromwovi l-
impjiegi bi drittijiet u jappoġġa l-mobbiltà 
tax-xogħol, jinvesti fl-edukazzjoni, il-ħiliet 
u t-tagħlim tul il-ħajja, jippromwovi l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar.
L-FSE jista’ jappoġġa s-Servizzi Ewropej 
tal-Impjiegi (l-attivitajiet tal-EURES) f'dak 
li għandu x'jaqsam mar-reklutaġġ u l-
informazzjoni relatata, il-pariri u s-servizzi 
ta' gwida f'livell nazzjonali u 
transkonfinali.

Or. pt

Emenda 65
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

transnazzjonali tal-ħaddiema, l-FSE 
għandu b'mod partikolari, jappoġġa s-
Servizzi Ewropej tal-Impjiegi (l-attivitajiet 
tal-EURES) biex jikkomplementaw is-
servizzi nazzjonali tal-impjieg f'dak li 
għandu x'jaqsam mar-reklutaġġ u l-
informazzjoni relatata, il-pariri u s-servizzi 
ta’ gwida f'livell nazzjonali u 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 66
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 68
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 70
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 71
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika u forza tax-xogħol li dejjem 
qed tiżdied fl-età u nuqqas dejjem jikber ta’ 

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

ħiliet u xogħol f'xi setturi u reġjuni. Is-
sitwazzjoni kkumplikat ruħha aktar 
minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla ta’ qgħad, 
li affettwat b'mod partikolari ż-żgħażagħ u 
gruppi vulnerabbli oħra, bħall-migranti u 
nies li jgħixu f’mikroreġjuni żvantaġġjati. 
L-FSE għandu jimmira li jippromwovi l-
impjiegi deċenti u jappoġġa l-mobbiltà tax-
xogħol, jinvesti fl-edukazzjoni, il-ħiliet u t-
tagħlim tul il-ħajja, jippromwovi l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar. 
Fil-promozzjoni tal-funzjonament aħjar 
tas-swieq tax-xogħol permezz tat-tisħiħ tal-
mobbiltà ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, l-FSE għandu b'mod partikolari, 
jappoġġa s-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi 
(l-attivitajiet tal-EURES) f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-reklutaġġ u l-informazzjoni 
relatata, il-pariri u s-servizzi ta’ gwida 
f'livell nazzjonali u transkonfinali.

Or. en

Emenda 72
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika u forza tax-xogħol li dejjem 
qed tiżdied fl-età u nuqqas dejjem jikber ta' 
ħiliet u xogħol f'xi setturi u reġjuni. Is-
sitwazzjoni kkumplikat ruħha aktar 
minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla ta' qgħad, 
li affettwat b'mod partikolari ż-żgħażagħ u 
gruppi vulnerabbli oħra, bħall-migranti. L-
FSE għandu jimmira li jippromwovi l-
impjiegi u jappoġġa l-mobbiltà tax-xogħol, 
jinvesti fl-edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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tul il-ħajja, jippromwovi l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar. Fil-
promozzjoni tal-funzjonament aħjar tas-
swieq tax-xogħol permezz tat-tisħiħ tal-
mobbiltà ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, l-FSE għandu b'mod partikolari, 
jappoġġa s-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi 
(l-attivitajiet tal-EURES) f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-reklutaġġ u l-informazzjoni 
relatata, il-pariri u s-servizzi ta' gwida 
f'livell nazzjonali u transkonfinali.

Or. fr

Emenda 73
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-FSE għandu l-potenzjal li jżid il-
valur, speċjalment fil-klima ekonomika 
attwali, billi jiffoka fuq it-titjib tal-
opportunitajiet ta’ impjieg u jinvesti fil-
ħiliet. L-FSE m’għandux jappoġġja 
azzjonijiet li jmorru lil hinn mill-bażi 
legali tiegħu għal oqsma ta’ politika 
soċjali oħra, iżda hu iktar importanti li l-
fond jkun ikkonċentrat biex jappoġġja t-
tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, li fost 
benefiċċji oħra, se jirriżulta f’iktar 
inklużjoni u t-tnaqqis tal-faqar.

Or. en

Emenda 74
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 
tissaħħaħ.

(5) Minbarra l-prijoritajiet tematiċi tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
(CPR...), fir-reġjuni inqas żviluppati u l-
Istati Membri, u bl-għan li jiżdiedu t-
tkabbir ekonomiku u l-opportunitajiet tal-
impjiegi, l-effiċjenza tal-amministrazzjoni 
pubblika fuq livell nazzjonali u reġjonali 
kif ukoll il-kapaċità ta’ amministrazzjoni 
pubblika li taġixxi b’mod parteċipattiv 
għandha tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali 
tal-partijiet interessati fil-qasam tal-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-politiki 
soċjokulturali u soċjali għandha tissaħħaħ.

Or. en

Emenda 75
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 
tissaħħaħ.

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali kif ukoll li 
jaħdmu fil-qasam ta’ kontra d-
diskriminazzjoni għandha tissaħħaħ, 
b’enfasi speċjali fuq l-NGOs.

Or. en

Emenda 76
Anthea McIntyre
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 
tissaħħaħ.

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni, it-taħriġ u l-politiki soċjali 
għandha tissaħħaħ.

Or. en

Emenda 77
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp li għaddej bħalissa u l-
kompetittività tal-mikroimpriżi, l-impriżi 
żgħar u medji Ewropej, inklużi impriżi 
kulturali u kreattivi, sabiex jinħolqu 
impjiegi ta’ kwalità u sabiex jiżgura li n-
nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba tal-
ħiliet xierqa u permezz ta’ opportunitajiet 
ta’ tagħlim tul il-ħajja, għal sfidi ġodda 
bħall-bidla għal ekonomija bbażata fuq l-
għarfien, l-aġenda diġitali, u t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija baxxa fil-karbonju u aktar 
effiċjenti fl-enerġija. L-FSE għandu 
jikkontribwixxi għall-indirizzar ta’ dawn l-
isfidi billi jkompli jaħdem għall-kisba tal-
għanijiet tematiċi ewlenin tiegħu. F'dan il-
kuntest, l-FSE għandu jappoġġa t-
tranżizzjoni tal-forza tax-xogħol lejn ħiliet 
u impjiegi aktar ekoloġiċi, b'mod 
partikolari fl-effiċjenza tal-enerġija, l-
enerġija rinovabbli u s-setturi tat-trasport 
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mal-mainstreaming tal-klima għal mill-
inqas 20 % b'kontribuzzjonijiet minn 
oqsma tal-politika differenti.

sostenibbli, filwaqt li titqies l-intenzjoni 
tal-Unjoni biex iżżid il-proporzjon tal-baġit 
tal-UE li huwa relatat mal-mainstreaming 
tal-klima għal mill-inqas 20 % 
b'kontribuzzjonijiet minn oqsma tal-
politika differenti. L-FSE għandu wkoll 
jikkontribwixxi għall-ħiliet kulturali u 
kreattivi sabiex iżid l-opportunitajiet tax-
xogħol.

Or. en

Emenda 78
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 80
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020 u għandu jħalli 
biżżejjed flessibilità biex l-Istati Membri 
jużaw il-fond biex jindirizzaw l-ostakoli 
speċifiċi tagħhom fir-rigward tal-kisba 
tal-objettivi tal-Ewropa 2020, b’hekk
jiżgura konċentrazzjoni akbar ta’ appoġġ 
fuq il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. L-
FSE għandu b'mod partikolari jżid l-
appoġġ tiegħu għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, billi jiffoka 
mill-ġdid il-finanzjament fuq it-tkabbir, 
joħloq opportunitajiet tax-xogħol u 
jindirizza diskrepanzi ta’ ħiliet importanti.
Skont il-livell tal-iżvilupp tar-reġjuni 
appoġġati, l-għażla u l-għadd ta’ 
prijoritajiet ta’ investiment għall-appoġġ 
tal-FSE għandhom ukoll ikunu limitati.

Or. en

Emenda 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) L-FSE għandu b'mod partikolari jżid l-
appoġġ tiegħu għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, permezz ta’ 
allokazzjoni minima separata għal użu 
preċiż.
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għażla u l-għadd ta’ prijoritajiet ta’ 
investiment għall-appoġġ tal-FSE 
għandhom ukoll ikunu limitati.

Or. en

Emenda 82
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta’ appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Sehem 
minimu tal-FSE għal kull kategorija ta’
reġjuni hi stabbilita skont l-Artikolu 84(3) 
tar-Regolament (UE) Nru... (CPR...), li 
jirriżulta f’sehem globali minimu tal-FSE 
ta’ 25 % tal-baġit allokat lill-politika tal-
koeżjoni (eskluża l-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa). jiġifieri EUR 84 biljun. L-FSE 
għandu b'mod partikolari jżid l-appoġġ 
tiegħu għall-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar, permezz ta’ allokazzjoni 
minima separata għal użu preċiż ta’ 20 % 
tar-riżorsi tal-FSE kollha ta’ kull Stat 
Membru. Skont il-livell tal-iżvilupp tar-
reġjuni appoġġati, l-għażla u l-għadd ta’ 
prijoritajiet ta’ investiment għall-appoġġ 
tal-FSE għandhom ukoll ikunu limitati.

Or. en

Emenda 83
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġġieled kontra l-eskulżjoni soċjali u l-faqar, l-FSE għandu jiffoka l-inizjattivi u l-
investimenti fit-tul billi jattiva lil min hu eskluż soċjalment u lill-foqra minflok inizjattivi 
bbażati fuq sempliċi distribuzzjoni mill-ġdid ta’ riżorsi għall-għan tal-għajnuna soċjali.

Emenda 85
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 86
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Sabiex jiġi żgurat monitoraġġ aktar 
mill-qrib u valutazzjoni mtejba tar-riżultati 
miksuba fuq livell Ewropew permezz ta’ 
azzjonijiet appoġġati mill-FSE, għandu jiġi 
stabbilit grupp komuni ta’ indikaturi ta’ 
produzzjoni u riżultati kif ukoll indikaturi 
‘hard’ u ‘soft’ marbuta mal-għanijiet 



PE489.537v02-00 30/214 AM\904731MT.doc

MT

kwalitattivi u kwantitattivi u maqsuma 
skont is-sess.

Or. en

Emenda 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
 Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Sabiex jiġi żgurat monitoraġġ aktar 
mill-qrib u valutazzjoni mtejba tar-riżultati 
miksuba fuq livell Ewropew permezz ta’ 
azzjonijiet appoġġati mill-FSE, għandu jiġi 
stabbilit grupp komuni ta’ indikaturi ta’ 
produzzjoni u riżultati. Peress illi s-sess hu 
fattur ta’ riskju addizzjonali universali 
tal-esklużjoni soċjali u l-faqar għan-nisa, 
id-dejta kollha hi maqsuma skont is-sess.

Or. en

Emenda 88
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 89
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Peress illi l-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni għandhom importanza kbira 
fir-rigward tal-FSE, hemm bżonn ta’ sett 
estiż u b’bażi soda ta’ indikaturi li juru 
b’mod ċar fejn sar il-progress u juru 
wkoll l-oqsma fejn l-użu tal-fondi ma 
kkontribwixxiex biex jinkisbu l-għanijiet 
u l-objettivi. Evalwazzjoni tal-kisba tal-
għanijiet u l-objettivi għandha 
tikkunsidra rapporti nazzjonali 
alternattivi mħejjija mill-NGOs. F’dan ir-
rigward, hemm bżonn mhux biss ta’ dejta 
li tikkonċerna l-impjieg u l-edukazzjoni, 
iżda wkoll statistika dwar l-aspetti 
differenti tal-faqar u l-esklużjoni soċjali, 
bħall-aċċess inugwali għall-
informazzjoni, oġġetti u servizzi, u t-tibdil 
fil-kundizzjonijiet marbuta magħhom. 
Dawn huma meħtieġa fuq il-livell tal-
Istati Membri biex jikkomplementaw l-
indikaturi Laekan bħala approċċ għall-
immappjar tal-faqar. Barra minn hekk, 
dejta diżaggregata dwar is-sitwazzjoni tar-
Roma hi meħtieġa wkoll.

Or. en

Emenda 90
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali 
u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha.
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Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

Or. en

Emenda 91
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali 
u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, billi jiġu kkunsidrati 
dawk li jaġixxu fuq livelli reġjonali u 
lokali, l-aktar l-involviment tal-imsieħba
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi billi jingħataw parti definita 
tal-allokazzjoni li tista’ tieħu l-forma ta’ 
għotja globali. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-parteċipazzjoni u l-attivazzjoni
tal-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE. Barra minn dan, l-Istati Membri 
għandhom jallokaw livell xieraq ta’ 
allokazzjonijiet finanzjarji ta’ Assistenza 
Teknika tal-FSE fl-Artikolu 52 tar-
Regolament [...] [CPR] direttament lill-
imsieħba kollħa tal-Artikolu 5 tar-
Regolament [...] [CPR], b’mod partikolari 
lill-imsieħba soċjali u lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
sabiex jiffaċilita l-involviment u l-
parteċipazzjoni ta’ dawn l-imsieħba fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni ta’ programmi u 
operazzjonijiet u sabiex jappoġġja l-bini 
tal-kapaċità tagħhom skont il-Kodiċi ta’ 
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Kondotta Ewropew dwar is-Sħubija.

Or. en

Emenda 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jinvolvu lill-imsieħba soċjali, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-FSE b’mod f’waqtu u 
konsistenti. Sħubijiet ta’ kwalità għolja 
għandhom ikunu mfassla fuq kull livell 
ta’ governanza. Il-prinċipju ta’ sħubija 
għandu jissaħħaħ u jkun estiż bħala l-
prinċipju gwida għall-azzjonijiet kollha 
appoġġjati mill-FSE.

Or. en

Emenda 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
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bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali, lokali, urbani u 
oħrajn, assoċjazzjonijiet ċentralizzati 
(umbrella associations) li jirrappreżentaw 
il-livell lokali u reġjonali, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fil-governanza strateġika tal-
FSE, mill-iffurmar tal-prijoritajiet għall-
programmi operattivi, inklużi programmi 
li t-tmexxija tagħhom hi fdata lil korp 
intermedjarju, sal-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tar-riżultati tal-FSE. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

Or. en

Emenda 94
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali, lokali, urbani u 
oħrajn, l-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi, kif ukoll l-awtoritajiet 
kompetenti reġjonali, lokali, urbani u 
oħrajn, fil-governanza strateġika tal-FSE, 
mill-iffurmar tal-prijoritajiet għall-
programmi operattivi, inklużi programmi 
li t-tmexxija tagħhom tkun fdata lil korp 
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intermedjarju, sa l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni tar-riżultati tal-FSE.

Or. en

Emenda 95
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE. 

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddependi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali, l-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali, tal-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-ippjanar, l-
implimentazzjoni waqt il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-miżuri tal-FSE.

Or. de

Emenda 96
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
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Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jinvolvu lill-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-
iproggrammar, fl-implimentazzjoni, fil-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi ffinanzjati mill-FSE.

Or. en

Emenda 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġjati mill-
FSE tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-
sħubija bejn l-atturi territorjali u 
soċjoekonomiċi relevanti kollha, l-aktar l-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi. Għalhekk huwa 
neċessarju li l-Istati Membri jħeġġu l-
parteċipazzjoni tal-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-
implimentazzjoni tal-FSE, l-aktar fil-
qasam tal-edukazzjoni sabiex it-taħriġ 
ikun aktar adattat skont il-bżonnijiet tas-
suq tax-xogħol reġjonali, nazzjonali u 
Ewropew.

Or. fr

Emenda 98
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u (9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
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effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

effettiva tal-azzjonijiet appoġġjati mill-
FSE tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-
sħubija bejn l-atturi territorjali u 
soċjoekonomiċi relevanti kollha, l-aktar l-
imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili 
organizzata, l-organizzazzjonijiet tal-
intrapriżi u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi. Għalhekk huwa neċessarju li 
l-Istati Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni 
tal-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

Or. fr

Emenda 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Billi sabiex ikunu żgurati l-impjieg u 
l-koeżjoni soċjali hemm bżonn ta’ approċċ 
integrat u olistiku, l-FSE għandu 
jappoġġja kooperazzjoni transsettorjali u 
transkonfinali u sħubijiet bbażati fuq it-
territorju.

Or. en

Emenda          100
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 

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

jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tas-
sessi fid-dimensjonijiet kollha tal-
programmi, filwaqt li jiġi żgurat li jittieħdu 
azzjonijiet speċifiċi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi. L-FSE irid jikseb 
l-iskala meħtieġa sabiex jippromwovi 
politiki li jakkwistaw l-ugwaljanza, l-
impjiegi permanenti ta’ kwalità għolja, u  
t-tqassim mill-ġdid ġust tad-dħul.

Or. pt

Emenda 101
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqiesu l-objettivi tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fid-dimensjonijiet 
kollha tal-programmi, filwaqt li jiġi żgurat 
li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. 
L-FSE għandu jippromwovi l-
implimentazzjoni tal-politiki relevanti tal-
UE, bħall-Istrateġija għall-Ugwaljanza 
bejn in-Nisa u l-Irġiel 2010-2015[1] u l-
iżvilupp ulterjuri tagħha. L-azzjonijiet tal-
FSE għandhom ikunu evalwati 
regolament permezz ta’ metodi ta’ 
evalwazzjoni tal-ibbaġitjar skont il-
ġeneru.
____________
1 COM(2010)0491.
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Or. en

Emenda 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 103
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 104
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. L-FSE għandu 
jappoġġa t-twettiq tal-obbligu skont il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltajiet fir-rigward inter 
alia tal-edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi 
u l-aċċessibbiltà. L-FSE għandu wkoll 
jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura
istituzzjonali għall-kura bbażata fil-
komunità.

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età, l-
orjentazzjoni sesswali jew l-identità 
sesswali billi jagħti attenzjoni partikolari 
lil dawk li jiffaċċjaw diskriminazzjoni 
multipla. L-FSE għandu jappoġġa t-twettiq 
tal-obbligu skont il-Konvenzjoni tan-NU 
dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabbiltajiet fir-rigward inter alia tal-
edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi u l-
aċċessibbiltà. L-FSE għandu wkoll 
jippromwovi l-implimenazzjoni tal-
politika relevanti tal-UE u t-tranżizzjoni 
mill-kura istituzzjonali għall-kura bbażata 
fil-komunità.

Or. en

Emenda 105
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 11



AM\904731MT.doc 41/214 PE489.537v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. L-FSE għandu 
jappoġġa t-twettiq tal-obbligu skont il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltajiet fir-rigward inter 
alia tal-edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi 
u l-aċċessibbiltà. L-FSE għandu wkoll 
jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għall-kura bbażata fil-
komunità.

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali u sabiex 
jippromwovu opportunitajiet indaqs. L-
FSE għandu jappoġġa t-twettiq tal-obbligu 
skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet fir-
rigward inter alia tal-edukazzjoni, ix-
xogħol u l-impjiegi u l-aċċessibbiltà. L-
FSE għandu wkoll jippromwovi t-
tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-
kura bbażata fil-komunità.

Or. en

Emenda 106
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. L-FSE għandu 
jappoġġa t-twettiq tal-obbligu skont il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltajiet fir-rigward inter 
alia tal-edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi 
u l-aċċessibbiltà. L-FSE għandu wkoll 
jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għall-kura bbażata fil-

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali. Waqt li jirrispetta l-
prinċipju tas-sussidjarjetà, l-FSE għandu 
jappoġġa t-twettiq tal-obbligu skont il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltajiet fir-rigward inter 
alia tal-edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi 
u l-aċċessibbiltà. L-FSE għandu wkoll 
jippromwovi t-tranżizzjoni mill-kura 
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komunità. istituzzjonali għall-kura bbażata fil-
komunità.

Or. en

Emenda 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex 
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi. B'mod partikolari, l-ittestjar u 
l-evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
qabel l-applikazzjoni tagħhom fuq skala 
akbar huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

imħassar

Or. en

Emenda 108
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex 
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi. B'mod partikolari, l-ittestjar u 
l-evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
qabel l-applikazzjoni tagħhom fuq skala 
akbar huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex 
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi. L-innovazzjoni soċjali 
għandha tipprovdi rispostigħall-ħtiġijiet 
soċjali li mhumiex sodisfatti jew li 
mhumiex sodisfatti biżżejjed fir-rigward 
tal-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, il-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ 
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impjieg ta’ kwalità u xogħol deċenti, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata 
u li tipprevjeni l-faqar, u t-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, b’hekk 
tikkontribwixxi għall-progress soċjali. 
B’mod partikolari, l-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
qabel l-applikazzjoni tagħhom fuq skala 
akbar huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE. 
Barra minn hekk, esperimenti ta’ suċċess 
ta’ politika soċjali, iffinanzjati mill-
Programm għall-Bidla u l-Innovazzjoni 
Soċjali, għandhom ikunu segwiti fuq 
skala iktar wiesgħa b’appoġġ finanzjarju 
mill-FSE.

Or. en

Emenda 109
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi. B'mod partikolari, l-ittestjar u 
l-evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
qabel l-applikazzjoni tagħhom fuq skala 
akbar huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali. 
Attenzjoni partikolari għandha tingħata
lill-parteċipazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli 
inkluż il-migranti, ir-refuġjati u dawk li 
qed ifittxu l-asil. L-FSE għandu jħeġġeġ 
u jappoġġja proġetti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-
impriżi soċjali u soċjokulturali innovattivi 
u atturi oħra fl-ekonomija soċjali. B'mod 
partikolari, l-identifikazzjoni ta’ 
kwistjonijiet politiċi, l-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi, 
it-tekniki innovattivi u esperimentattivi, 
metodoloġiji u l-integrazzjoni tagħhom 
sussegwenti inkluża l-kooperazzjoni 
transkonfinali qabel l-applikazzjoni 
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tagħhom fuq skala akbar huma essenzjali 
fit-titjib tal-effiċjenza tal-politiki u 
għalhekk dan jiġġustifika l-appoġġ 
speċifiku mill-FSE.

Or. en

Emenda 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta' politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex 
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi. B'mod partikolari, l-ittestjar u 
l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi 
qabel l-applikazzjoni tagħhom fuq skala 
akbar huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta' politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali, biex 
tiġi promossa r-responsabilità soċjali tal-
intrapriżi u biex jitħeġġu u jiġu appoġġjati 
l-impriżi soċjali innovattivi, u b’mod 
partikolari l-SMEs. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel l-applikazzjoni tagħhom 
fuq skala akbar huma essenzjali fit-titjib 
tal-effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

Or. fr

Emenda 111
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex 
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi. B'mod partikolari, l-ittestjar u 
l-evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta’ politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u biex 
jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi soċjali 
innovattivi u intraprendituri. B'mod 
partikolari, l-ittestjar u l-evalwazzjoni ta’ 
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qabel l-applikazzjoni tagħhom fuq skala 
akbar huma essenzjali fit-titjib tal-
effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

soluzzjonijiet innovattivi qabel l-
applikazzjoni tagħhom fuq skala akbar 
huma essenzjali fit-titjib tal-effiċjenza tal-
politiki u għalhekk dan jiġġustifika l-
appoġġ speċifiku mill-FSE.

Or. en

Emenda 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-Fond Soċjali Ewropew għandu 
jippromwovi l-isport popolari. 

Or. de

Emenda 113
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-
programmi.

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġjati biex 
jinvolvu b'mod attiv l-awtoritajiet reġjonali 
u lokali, l-ibliet, l-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi fit-
tħejjija, fl-implimentazzjoni, fil-
monitoraġġ u fl-evalwazzjoni kull meta 
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parti mill-Programmi Operattivi. Stat 
Membru għandu jinkludi dawk l-
istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-
gruppi fis-Sħubija li jirrappreżentaw lil-
livell territorjali kkonċernat u li jistgħu 
jinfluwenzaw jew li jistgħu jkunu 
affettwati mill-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi. Attenzjoni speċifika 
għandha tingħata lil gruppi li jistgħu 
jkunu affettwati mill-programmi u li 
jistgħu jsofru diffiklutajiet biex 
jinfluenzawhom, b’mod partikolari l-
gruppi l-iktar vulnerabblu u 
marġinalizzati. Il-kooperazzjoni mal-
imsieħba għandha ssegwi l-aħjar prattiki 
li jiffurmaw il-bażi tal-kodiċi tal-kondotta 
msemmi fl-Artikolu 5(3). Mill-inqas 5 % 
tar-riżorsi tal-FSE allokati fuq livell 
nazzjonali għandhom ikunu allokati għal 
azzjonijiet taħt l-Investimenti Territorjali 
Integrati (ITI) skont l-Artikolu 99 tar-
Regolament [...] [CPR].

Or. en

Emenda 114
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji sostenibbli 
għall-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità u l-istrateġiji għall-iżvilupp 
urban sostenibbli jistgħu jintużaw u jiġu 
appoġġati biex jinvolvu b'mod aktar attiv l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, l-ibliet, l-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-iprogrammar, fl-
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programmi. implimentazzjoni, fil-monitoraġġ u fl-
evalwazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 115
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-
programmi.

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
lokali, l-ibliet u l-atturi kollha rilevanti fl-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
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iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-
programmi.

iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
għandhom jintużaw u jiġu appoġġjati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-
programmi.

Or. fr

Emenda 117
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-
programmi.

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
għandhom jintużaw u jiġu appoġġjati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-
programmi.

Or. fr

Emenda 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta’ 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġjaw
pereżempju l-istudenti, il-ħolqien tal-
impjiegi, il-mobbiltà volontarja tal-
ħaddiema, l-inklużjoni soċjali u l-
ekonomija soċjali. L-għoti ta’ għotjiet 
għandu dejjem jinżamm bħaza għażla 
sabiex tintuża t-taħlita ta’ fondi l-iktar 
adattata għall-ħtiġijiet reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 119
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta’ 
strumenti finanzjarji jekk dan jgħin biex 
iżid l-effettività tal-azzjonijiet jew 
jikkompleta l-azzjonijiet ta’ strumenti 
oħra tal-UE bħall-PSCI, il-FEG u l-
FEŻR.

Or. en

Emenda 120
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni
għandhom jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE 
permezz ta’ strumenti finanzjarji sabiex 

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

pereżempju l-istudenti, il-ħolqien tal-
impjiegi, il-mobbiltà tal-ħaddiema u l-
intraprenditorija, inkluża l-
intraprenditorija soċjali, li kollha 
jkollhom effett pożittiv fuq l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis tal-faqar.

Or. en

Emenda 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 122
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-FSE ser jikkomplementa 
programmi oħra tal-Unjoni, waqt li 
jgħaraf li kull strument ser jaħdem skont 
il-proċeduri speċifiċi tiegħu. L-istess 
spejjeż eliġibbli m’għandhomx jirċievu 
fondi doppji, u sinerġiji mill-qrib ser 
ikunu żviluppati bejn l-FSE, programmi 
oħra tal-Unjoni u l-Fondi Strutturali, 
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partikolarment il-Programm għall-Bidla u 
l-Innovazzjoni Soċjali.

Or. en

Emenda 123
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-finanzjament doppju u l-overlaps 
bejn l-FSE u programmi Ewropej oħra, 
partikolarment il-Programm għad-
Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014-2020 
għandhom ikunu evitati.

Or. en

Emenda 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Billi l-innovazzjoni soċjali hi suġġett 
ta’ programmi differenti, għandhom 
jittieħdu miżuri biex ikunu evitati l-
overlaps u l-finanzjament doppju tal-istess 
attivitajiet u inizjattivi. Barra minn hekk, 
peress li ċerti attivitajiet imwettqa taħt l-
FSE taħt it-tmexxija konġunta 
jikkoinċidu parzjalment ma’ dawk tal-
Programm għall-Bidla u l-Innovazzjoni 
Soċjali, li hu taħt tmexxija diretta, 
għandhom jittieħdu miżuri sabiex ma 
jkunx hem duplikazzjoni jew 
finanzjament doppju ta’ attivitajiet li 
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jaqgħu taħt modi differenti ta’ tmexxija.

Or. en

Emenda 125

Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-istabbiliment tad-definizzjoni ta' skali 
standard tal-kosti unitarji u somom f'daqqa 
u l-ammonti massimi tagħhom skont tipi 
differenti ta' operazzjonijiet u għad-
definizzjoni tar-regoli u l-kundizzjonijiet 
speċifiċi tal-garanziji bbażati fuq il-politiki. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 126
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-kapital uman huwa l-ingranaġġ 
prinċipali li l-Unjoni tista’ sserraħ fuqu 
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sabiex tiżgura l-kompetitività tagħha fil-
livell internazzjonali u tnedija mill-ġdid 
sostenibbli tal-ekonomija tagħha. L-ebda 
tip ieħor ta’ investiment ma jista’ 
jipproduċi riformi strutturali jekk dan ma 
jkollux miegħu strateġija koerenti ta’ 
żvilupp fil-kapital uman li tiżgura t-
tkabbir. Għalhekk wieħed għandu 
jissorvelja li r-riżorsi maħsuba għat-titjib 
tal-kompetenzi, biex jogħlew il-livelli tal-
impjieg u biex tkun garantita l-
parteċipazzjoni ta’ kulħadd fis-soċjetà, 
jippermettu azzjonijiet fuq skala 
adegwata, b’minimu ta’ 25 % tal-mezzi 
finanzjarji użati għall-politika ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali tal-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 127
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-parteċipazzjoni sħiħa u totali taċ-
ċittadini fis-soċjetà u l-investiment fil-
kapital uman huma essenzjali għall-
koeżjoni soċjali. Ir-riżorsi maħsuba għat-
twettiq tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 
2020 relatati mal-impjieg, l-edukazzjoni u 
l-ġlieda kontra l-faqar għalhekk 
għandhom jinfirxu b’mod effikaċi, billi 
jkun dedikat tal-anqas 25% tal-baġit tal-
politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni għall-
FSE.

Or. fr

Emenda         128
Inês Cristina Zuber
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Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Mhux biss il-Fondi Strutturali u ta’ 
Koeżjoni, iżda anke l-politiki u l-
azzjonijiet kollha tal-Unjoni jridu jkunu 
konsistenti mal-għan ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali. Huwa 
għalhekk meħtieġ li jitqies kif qed jinħass 
l-infurzar ta’ politiki ekonomiċi u 
monetarji, u ta’ politiki sabiex jiġu 
liberalizzati swieq domestiċi u 
internazzjonali, f’termini ta’ politika ta’ 
koeżjoni u ta’ konverġenza, speċjalment 
fir-rigward ta’ mikroimpriżi u impriżi 
żgħar u medji fl-Istati Membri 
individwali.

Or. pt

Emenda       129
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Il-politika reġjonali hija mezz 
essenzjali ta’ trawwim ta’ koeżjoni 
ekonomika u soċjali, minħabba li 
tippermetti li l-Unjoni tieħu miżuri sabiex 
tnaqqas id-disparitajiet reġjonali, 
tippromwovi l-konverġenza reali, u 
tistimula l-iżvilupp, l-impjieg ta’ kwalità 
għolja u l-progress soċjali, filwaqt illi 
tkun ta’ benefiċċju wkoll  għal reġjuni 
inqas żviluppati.

Or. pt
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Emenda        130
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) L-FSE jimmira sabiex inaqqas id-
disparitajiet f’kundizzjonijiet tal-għajxien 
f’termini ta’ Stati Membri u reġjuni bl-
għan li jippromwovi l-koeżjoni ekonomika 
u soċjali. Jeħtieġ li jiġi riveduti l-kriterji 
ta’ finanzjament sabiex l-FSE ikun jista’ 
jintuża b’mod aktar faċli mill-Istati 
Membri li huma finanzjarjament aktar 
dgħajfa. 

Or. pt

Emenda         131
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 18d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18d) Minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja gravi li qed taffettwa lil ċerti 
Stati Membri u r-reġjuni tagħhom, ir-rata 
ta’ kofinanzjament nazzjonali għal 
proġetti appoġġjati mill-FSE 
m’għandhiex tkun ogħla minn 10%, 
sabiex ikun jista’ jsir aktar użu minn 
riżorsi ta’ koeżjoni.

Or. pt

Emenda 132
Anthea McIntyre

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

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, u b'hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-prijoritajiet tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward tal-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, tal-
ġlieda kontra l-faqar u tat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

Or. en

Emenda 133
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ impjiegi, il-ħolqien tal-impjiegi
u l-kwalità tal-impjiegi, jappoġġja l-
mobbiltà volontarja ġeografika u 
okkupazzjonali, jappoġġja ħaddiema li 
jkunu ngħataw is-sensja, iħeġġeġ livell 
għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, jippromwovi 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. en
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Emenda 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà volontarja ġeografika 
u okkupazzjonali tal-ħaddiema, l-
antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta’ ħiliet u 
kompetenzi ġodda li hemm bżonn għal 
tranżizzjoni lejn żvilupp li hu sostenibbli 
mil-lat ambjentali u soċjali, iħeġġeġ livell 
għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, jippromwovi 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. en

Emenda 135
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' impjiegi u l-ħolqien u ż-żamma 
ta' postijiet tax-xogħol tajbin, jappoġġja l-
mobbiltà ġeografika u okkupazzjonali 
volontarja tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
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tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. de

Emenda 136
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, itejjeb 
it-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għall-
impjieg għaż-żgħażagħ, jippromwovi l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. en

Emenda 137
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġja l-mobbiltà ġeografika u 
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okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ provdut 
għall-gruppi tal-etajiet kollha tul il-ħajja, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. de

Emenda 138
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta’ kwalità ta’ impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, irawwem l-
eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ 
diskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. en

Emenda 139
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2



PE489.537v02-00 60/214 AM\904731MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-FSE għandu 
jappoġġa t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-linji 
gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u 
tal-impjiegi tal-Istati Membri19 u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-
Programmi tar-Riforma Nazzjonali.

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri, l-awtoritajiet kompetenti 
reġjonali, lokali, urbani u oħrajn fil-
ħidma għall-kisba tal-prijoritajiet u l-miri 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-FSE għandu 
jappoġġa t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-linji 
gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u 
tal-impjiegi tal-Istati Membri19 u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-
Programmi tar-Riforma Nazzjonali.

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba mill-
inqas tal-prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-FSE 
għandu jappoġġa t-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-
azzjonijiet, filwaqt li jqis l-kunċett ta’ 
‘xogħol tajjeb’ u jiżgura li l-attivitajiet 
appoġġjati mill-FSE jikkontribwixxu biex 
jimplimentaw L-Aġenda għal Xogħol 
Deċenti tan-NU u l-ILO f’kull aspett. Il-
politika u l-azzjonijiet kollha appoġġjati 
mill-FSE għandhom jirrispettaw 
strettament l-Istandards Internazzjonali 
tax-Xogħol u l-Konvenzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), u partikolarment l-impenn 
li jkun promoss impjieg sħiħ, produttiv u 
magħżul liberament kif stabbilit fil-
Konvenzjoni tal-ILO Nru 122.
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Or. en

Emenda 141
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-istrateġija
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-FSE għandu 
jappoġġa t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-linji 
gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u 
tal-impjiegi tal-Istati Membri19 u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-
Programmi tar-Riforma Nazzjonali.

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-Unjoni 
Ewropea billi jħalli biżżejjed flessibilità 
biex l-Istati Membri jindirizzaw l-ostakoli 
speċifiċi tagħhom fir-rigward tal-kisba 
tal-objettivi tal-Ewropa 2020 ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-FSE 
għandu jappoġġa t-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-
azzjonijiet, filwaqt li jqis il-linji gwida 
integrati għall-politiki ekonomiċi u tal-
impjiegi tal-Istati Membri19 u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-
Programmi tar-Riforma Nazzjonali.

Or. en

Emenda 142
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġja l-
Istati Membri biex isaħħu l-koeżjoni 
soċjali u fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-istrateġija 

                                               
19 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2010 dwar linji gwida ġenerali għall-politika 

ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni (ĠU L 191, 23.7.2010, p. 28–34) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
tal-21 ta’ Ottubru 2010 dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (ĠU L 308, 
24.11.2010, p. 46–51).
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sostenibbli u inklussiv. L-FSE għandu 
jappoġġa t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-linji 
gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u 
tal-impjiegi tal-Istati Membri19 u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-
Programmi tar-Riforma Nazzjonali.

Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. L-FSE għandu 
jappoġġja t-tfassil u l-implimentazzjoni 
tal-politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-
linji gwida integrati għall-politiki 
ekonomiċi u tal-impjiegi tal-Istati 
Membri19 u r-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill dwar il-Programmi tar-Riforma 
Nazzjonali u l-istrateġiji kif ukoll il-
progress rifless fir-Rapporti Soċjali 
Nazzjonali.

Or. en

Emenda 143
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta’ benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul u 
dawk li huma l-iktar ’il bogħod mis-suq 
tax-xogħol, in-nies b'diżabbiltajiet, il-
migranti, refuġjati u nies li qed ifittxu l-
asil, nies mingħajr dar u gruppi oħra li 
huma f’riskju ta’ faqar, tfal u żgħażagħ, 
anzjani, il-minoritajiet etniċi, il-
komunitajiet marġinalizzati jew 
komunitajiet li huma f’riskju ta’ 
marġinalizzazzjoni u n-nies li qed 
jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali. L-FSE 
għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-impriżi, 
lill-mikroimpriżi u lill-impriżi kooperattivi 
li jippromwovu l-interessi tal-membri u l-
utenti tagħhom kif ukoll soluzzjonijiet 
għal sfidi soċjali, u li huma fl-ekonomija 
soċjali. L-FSE għandu jappoġġja wkoll 
organizzazzjonijiet, is-sistemi u l-istrutturi 
bl-għan li jiffaċilita l-adattament tagħhom 
għal sfidi ġodda u biex jippromwovi 
tmexxija tajba u l-implimentazzjoni tar-
riformi, b'mod partikolari fl-oqsma tal-
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attività soċjokulturali u kulturali, tal-
impjiegi, l-edukazzjoni, in-
nondiskriminazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. en

Emenda 144
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies. Isostni b’mod partikolari lill-
individwi u l-gruppi esklużi jew fir-riskju 
li jiġu esklużi mis-suq tax-xogħol, mill-
aċċess għal edukazzjoni u formazzjoni ta’ 
kwalità, f’pożizzjoni żvantaġġjata jew 
b’riskju ta’ emarġinazzjoni mis-suq tax-
xogħol, bħal pereżempju n-nies li jkunu 
qiegħda fit-tul, in-nies b'diżabbiltajiet, il-
komunitajiet marġinalizzati u n-nies li qed 
jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali. L-FSE 
għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-
ħaddiema, lill-impriżi u l-imprendituri, kif 
ukoll lis-sistemi u l-istrutturi bl-għan li 
jiffaċilita l-adattament tagħhom għal sfidi 
ġodda u biex jippromwovi tmexxija tajba u 
l-implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-formazzjoni professjonali 
u kontinwa, kif ukoll tal-politiki soċjali. 

Or. it

Emenda 145
Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, b’mod partikolari l-individwi u l-
gruppi esklużi jew fir-riskju li jiġu esklużi 
mis-suq tax-xogħol, mill-aċċess għal 
edukazzjoni u formazzjoni ta’ kwalità, 
f’pożizzjoni żvantaġġjata jew b’riskju ta’ 
emarġinazzjoni mis-suq tax-xogħol bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet, il-komunitajiet marġinalizzati 
u n-nies li qed jiffaċċjaw l-esklużjoni 
soċjali. L-FSE għandu wkoll jipprovdi 
appoġġ lill-ħaddiema, lill-impriżi u lill-
imprendituri, kif ukoll lis-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-formazzjoni professjonali 
u kontinwa, kif ukoll tal-politiki soċjali.  

Or. it

Emenda 146
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-FSE għandu jkun ta’ benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali. L-FSE għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-

3. L-FSE għandu jkun ta’ benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati 
partikolarment in-nies li jkunu qiegħda fit-
tul u dawk li huma esklużi 
sistematikament mis-suq tax-xogħol, 
bħan-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali jew li huma f’riskju ta’ 
faqar. L-FSE għandu wkoll jipprovdi 
appoġġ lill-ħaddiema, lill-impriżi u lill-
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implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

intraprendituri, kif ukoll lis-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali u t-taħriġ 
vokazzjonali inizjali u kontinwu.

Or. en

Emenda 147
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 148
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta’ benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet u nies
marġinalizzati u gruppi oħra ta’ nies li qed 
jiffaċċjaw jew li huma f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali, inklużi t-tfal, sabiex tiġi 
evitata r-riproduzzjoni tal-faqar matul il-
ġenerazzjonijiet, u liż-żgħażagħ, sabiex 
jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ. L-
FSE għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-
impriżi, is-sistemi u l-istrutturi bl-għan li 
jiffaċilita l-adattament tagħhom għal sfidi 
ġodda u biex jippromwovi tmexxija tajba u 
l-implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. en

Emenda 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta’ benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, nies li 
qed ifittxu l-asil, refuġjati, il-minoritajiet 
etniċi, il-komunitajiet marġinalizzati, nies 
mingħajr dar, u gruppi oħra ta’ nies li 
huma f’riskju ta’ faqar u esklużjoni
soċjali, inklużi tfal u żgħażagħ. L-FSE 
għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-impriżi, 
is-sistemi u l-istrutturi bl-għan li jiffaċilita 
l-adattament tagħhom għal sfidi ġodda u 
biex jippromwovi tmexxija tajba u l-
progress soċjali, b’mod partikolari fl-
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oqsma tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
politiki soċjali.

Or. en

Emenda          150
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali. L-FSE għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali. F’dan ir-
rigward, huwa meħtieġ li jiġi promoss it-
tagħlim tul il-ħajja sabiex jittejbu l-
prospetti ta’ persuni f’impjiegi li ma 
jeħtiġux kwalifiki.

Or. nl

Emenda 151
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 

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

pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti u l-
persuni li jfittxu asil, il-minoritajiet etniċi, 
il-komunitajiet marġinalizzati u n-nies li 
qed jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali u l-faqar 
jew li jinsabu fir-riskju tagħhom. L-FSE 
għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-impriżi, 
is-sistemi u l-istrutturi bl-għan li jiffaċilita 
l-adattament tagħhom għal sfidi ġodda u 
biex jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. de

Emenda 152
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 155
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 156
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

qed jiffaċċjaw jew li huma f’riskju ta’ 
faqar u esklużjoni soċjali. L-FSE għandu 
wkoll jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-
sistemi u l-istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-
adattament tagħhom għal sfidi ġodda u 
biex jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. en

Emenda 157
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 158
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 160
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-għanijiet tematiċi elenkati hawn 
taħt, u skont l-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE għandu jappoġġa l-
prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin:

1. Skont l-għanijiet tematiċi fl-
Artikolu 9(8), (9), (10), (11) tar-
Regolament (UE) Nru [CPR...], elenkati 
isfel fil-punti (a), (b), (c) u (d) u skont il-
missjoni tiegħu, l-FSE għandu jappoġġa l-
prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin:

Or. en

Emenda 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ 
għall-mobbiltà fix-xogħol permezz ta’:

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi ta’ kwalità 
għolja, xogħol tajjeb u deċenti permezz 
ta’:

Or. en

Emenda 162
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ 
għall-mobbiltà fix-xogħol permezz ta’:

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi ta’ kwalità 
u l-appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol 
permezz ta’:
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Or. en

Emenda 163
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ 
għall-mobbiltà fix-xogħol permezz ta’:

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi deċenti u l-
appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol permezz 
ta’:

Or. en

Emenda 164
Heinz K. Becker

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, inklużi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali, politika ta’ flessibbiltà u ta’ 
kwalifiki frekwentement imsejħa "l-
Politika tas-Suq tax-Xogħol adatta għall-
ħtiġijiet tal-impriżi" għall-impriżi li 
partikolarment jippruvaw jisfruttaw bl-
aqwa mod possibbli l-potenzjal tal-
ħaddiema aktar anzjani u n-nisa - u
appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol;

Or. de

Emenda 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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



AM\904731MT.doc 75/214 PE489.537v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) L-aċċess għall-impjiegi ta’ kwalità 
għolja għal dawk li qed ifittxu xogħol u 
għan-nies li mhumiex attivi b’appoġġ 
speċifiku għal persuni qiegħda fit-tul, 
inklużi inizjattivi għall-impjiegi lokali u 
appoġġ għall-mobbiltà volontarja fix-
xogħol;

Or. en

Emenda 166
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol, persuni qiegħda fit-tul 
b’attenzjoni partikolari għal dawk li huma 
l-iktar ’il bogħod mis-suq tax-xogħol u 
għan-nies li mhumiex attivi, inkluzi 
inizjattivi għall-impjiegi lokali u appoġġ 
għall-mobbiltà volontarja fix-xogħol;

Or. en

Emenda 167
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi b’appoġġ speċifiku għall-persuni 
qiegħda fit-tul, inklużi inizjattivi għall-
impjiegi lokali u appoġġ għall-mobbiltà 
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fix-xogħol;

Or. en

Emenda 168
Jutta Steinruck

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu mhux biss jiffaċilita l-aċċess għall-impjiegi iżda wkoll jagħti lill-individwi, 
permezz ta’ bosta servizzi tal-impjieg bħall-pariri u l-iżvilupp tal-karrieri, strumenti li 
jgħinuhom ifittxu x-xogħol b’mod attiv u biex jadattaw għas-swieq tax-xogħol flessibbli.
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Emenda         170
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fi

Emenda 171
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li qed 
ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, inklużi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali, appoġġ għall-orjentazzjoni, għall-
mobbiltà  u t-taħriġ mill-ġdid fix-xogħol;

Or. fr

Emenda         172
Ria Oomen-Ruijten

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) Il-promozzjoni tal-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi (b’referenza partikolari għal persuni 
aktar anzjani u nisa), inkluzi inizjattivi 
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għall-impjiegi lokali u appoġġ għall-
mobbiltà fix-xogħol;

Or. nl

Emenda 173
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-żgħażagħ 
li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol;

ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ, l-aktar dawk li mhumiex 
qegħdin f'impjieg, fl-edukazzjoni jew fit-
taħriġ għas-suq tax-xogħol;

Or. fr

Emenda 174
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol;

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol jew fl-apprendistat;

Or. de

Emenda 175
Lívia Járóka

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

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol;

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol, partikolarment ta’ membri żgħar 
tal-komunitajiet marġinalizzati;

Or. en

Emenda 176
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragraph 1 – point a – point iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji;

iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija, il-ħolqien, l-iżvilupp 
kontinwu u t-trażmissjoni ta' negozji, 
b’mod partikolari għall-mikrointrapriżi u 
l-intrapriżi żgħar;

Or. fr

Emenda 177
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta’ negozji;

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta’ negozji
b’enfasi fuq il-mikroimpriżi, speċjalment 
fl-ekonomija soċjali, kif ukoll 
mikroimpriżi li jimpjegaw nies li huma 
f’riskju ta’ esklużjoni soċjali u nies 
vulnerabbli li huma f’pożizzjoni 
żvantaġġata fir-rigward tal-aċċess għas-
suq tal-kreditu konvenzjonali;
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Or. en

Emenda 178
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji;

iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija, b’mod partikolari l-
intraprenditorija soċjali, u l-ħolqien ta' 
negozji;

Or. fr

Emenda 179
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji;

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji 
partikolarment miż-żgħażagħ;

Or. de

Emenda 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u (iv) Ir-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-
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r-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

ħajja privata u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa;

Or. en

Emenda 181
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-
suq tax-xogħol u l-ugwaljanza fil-progress 
fil-karriera, l-indipendenza ekonomika 
tan-nisa u l-irġiel u r-rikonċiljazzjoni bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata;

Or. en

Emenda 182
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-
aċċess għall-impjieg, il-progress fil-
karrieri u r-rimunerazzjoni kif ukoll ir-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol, il-ħajja 
tal-familja u l-ħajja privata;

Or. fr

Emenda 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa  fl-
aċċess għall-impjieg u f’taħriġ kontinwu 
bi progress fil-karrieri b’mod partikolari 
għall-ġlieda kontra l-karrieri mingħajr 
opportunitajiet tan-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

Or. fr

Emenda 184
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol, il-familja u 
l-ħajja privata;

Or. en

Emenda 185
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol, il-familja u 
l-ħajja privata, inkluż ukoll permezz ta’ 
kwalifiki part-time għall-ġenituri 
waħedhom;

Or. de
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Emenda 186
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) Azzjonijiet li jakkumpanjaw u 
appoġġ relevanti, servizzi tal-komunità u 
ta’ kura li jtejbu l-opportunitajiet tal-
impjiegi;

Or. en

Emenda         187
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla;

imħassar

Or. pt

Emenda 188
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla;

(v) Il-ġustizzja u s-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, il-bidla demografika kif 
ukoll l-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi 
u l-intraprendituri għall-bidla;

Or. de
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Emenda 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla;

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla relatat mat-
tranżizzjoni lejn żvilupp sostenibbli mil-lat 
ambjentali u soċjali;

Or. en

Emenda 190
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla;

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla u l-għoti ta’ 
aċċess għal taħriġ vokazzjonali ta’ 
kwalità;

Or. en

Emenda 191
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla;

v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla, b’mod 
partikolari fl-SMEs u l-mikrointrapriżi;
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Or. fr

Emenda 192
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) Miżuri tax-xogħol attivi fl-għamla ta’ 
pakketti kkoordinati ta’ servizzi 
personalizzati, imfassla biex jiffaċilitaw l-
integrazzjoni ta’ ħaddiema li ngħataw is-
sensja fl-impjieg;

Or. en

Emenda 193
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) it-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; vi) it-titjib fil-kwalità tax-xogħol, tal-
kundizzjonijiet u tal-ambjent tax-xogħol, 
tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, kif ukoll l-appoġġ għat-tixjiħ attiv
tal-ħaddiema l-aktar anzjani; 

Or. it

Emenda 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; vi) It-titjib fil-kwalità tal-impjieg, il-
kundizzjonijiet u l-ambjent tax-xogħol, 
tas-saħħa fix-xogħol, kif ukoll appoġġ 
għat-tixjiħ attiv tal-ħaddiema;

Or. fr

Emenda 195
Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) it-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; vi) it-titjib fil-kwalità tax-xogħol, tal-
kundizzjonijiet u tal-ambjent tax-xogħol, 
tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol, kif ukoll l-appoġġ għat-tixjiħ attiv 
u fi stat tajjeb ta' saħħa;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus essenzjali li jiġi garantit, anki b’mod espliċitu, impenn biex jintlaħqu standards 
ta’ sigurtà għoljin fuq il-post tax-xogħol, bħala prekundizzjoni essenzjali biex jiġi żgurat it-
tixjiħ attiv. 

Emenda 196
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta’ saħħa; (vi) It-tixjiħ attiv u f’saħħtu għall-
ħaddiema permezz tat-titjib tal-
kundizzjonijiet u l-ambjent tax-xogħol, is-
saħħa okkupazzjonali u azzjonijiet li 
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jippromwovu ħaddiema anzjani; 

Or. en

Emenda 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; (vi) L-għajxien u t-tixjiħ attivi u fi stat 
tajjeb ta' saħħa kif ukoll attività fiżika u l-
isport popolari;

Or. de

Emenda 198
Heinz K. Becker

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; (vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa 
bħala proċess tul il-ħajja;

Or. de

Emenda 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 

vii) It-tneħħija gradwali ta’ forom 
prekarji ta’ impjieg u appoġġ għall-
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l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà
transnazzjonali tax-xogħol;

mobbiltà soċjali ’l fuq f’impjieg regolari 
stabbli u sigur;

Or. en

Emenda 200
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 
l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol;

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
organizzazzjonijiet tas-suq tax-xogħol, il-
promozzjoni ta’ sħubijiet, patti u inizjattivi 
permezz ta’ netwerking ta’ partijiet 
interessati relevanti, bħall-imsieħba 
soċjali u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fuq il-livell transnazzjonali, 
reġjonali u lokali sabiex tissaħħaħ l-
inklussività tas-suq tax-xogħol, l-appoġġ 
għal azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol u biex jittejbu 
s-servizzi tal-informazzjoni, tal-
konsulenza u tat-tqabbil għax-xogħol 
għal min iħaddem u ħaddiema mobbli, 
irrispettivament mill-istat tagħhom;

Or. en

Emenda 201
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 
l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol;

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, servizzi 
tal-impjieg pubbliċi u privati, inklużi l-
azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol;
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Or. en

Emenda 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) Jappoġġja l-impjieg ta’ persuni 
f’sitwazzjoni żvantaġġata fis-suq tax-
xogħol, partikolarment persuni 
b’diżabilità.

Or. en

Emenda         203
Inês Cristina Zuber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viia) It-titjib tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol (l-iġjene, is-sigurtà, u s-saħħa fuq 
ix-xogħol, il-mudelli ta’ xogħol), 
relazzjonijiet kuntrattwali stabbli, livelli 
adegwati ta’ pagi, u sigħat tax-xogħol 
kompatibbli mal-ħajja tal-familja;

Or. pt

Emenda 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta':

(b) Għall-objettiv tematiku "investiment
fl-edukazzjoni, it-taħriġ professjonali, il-
ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja" permezz ta':

Or. fr

Emenda 205
Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta':

(b) L-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 
il-kooperazzjoni għall-edukazzjoni u l-
assistenza għaż-żgħażagħ, il-ħiliet u t-
tagħlim tul il-ħajja permezz ta':

Or. de

Emenda 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta':

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, l-
adegwatezza tal-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja permezz ta':

Or. fr

Emenda 207
Elisabeth Schroedter

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

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta’:

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet, 
it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja permezz 
ta’:

Or. en

Emenda 208
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta’ aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta’ kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja;

(i) It-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-falliment 
bikri mill-iskola u l-promozzjoni ta’ aċċess 
ugwali għal programmi ta’ żvilupp ta’ 
kwalità tajba fil-bidu tat-tfulija, l-
edukazzjoni primarja u dik sekondarja kif 
ukoll opportunitajiet ta’ tagħlim informali 
u mhux formali;

Or. en

Emenda 209
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta’ aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta’ kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja;

(i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta’ aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta’ kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja kif ukoll għal tagħlim 
informali u mhux formali;

Or. en
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Emenda 210
Lívia Járóka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta’ aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta’ kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja;

(i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta’ aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta’ kwalità tajba u inklużiva 
fil-bidu tat-tfulija, l-edukazzjoni primarja u 
dik sekondarja;

Or. en

Emenda 211
Pervenche Berès

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta' aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta' kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja;

i) It-tnaqqis tat-tluq mill-iskola u l-
promozzjoni ta' aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta' kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja;

Or. fr

Emenda 212
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti bl-

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti bl-
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għan li jiżdiedu l-livelli ta’ parteċipazzjoni 
u ta’ kisba;

għan li jiżdiedu l-livelli ta’ parteċipazzjoni 
u ta’ kisba u l-promozzjoni ta’ aċċess 
ugwali għal gruppi soċjali żvantaġġati;

Or. en

Emenda 213
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti bl-
għan li jiżdiedu l-livelli ta’ parteċipazzjoni 
u ta’ kisba;

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-
aċċess tal-faċilitajiet ta’ taħriġ terzjarju u
professjonali bl-għan li jiżdiedu l-livelli ta’ 
parteċipazzjoni u ta’ kisba;

Or. en

Emenda 214
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti bl-
għan li jiżdiedu l-livelli ta' parteċipazzjoni 
u ta' kisba;

ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tat-taħriġ professjonali, tal-edukazzjoni 
terzjarja u ekwivalenti bl-għan li jiżdiedu l-
livelli ta' parteċipazzjoni u ta' kisba;

Or. fr

Emenda 215
Jutta Steinruck

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



PE489.537v02-00 94/214 AM\904731MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess mingħajr l-ebda 
diskriminazzjoni għat-tagħlim tul il-ħajja, 
it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-forza 
tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza tas-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ; f’dan ir-rigward għandhom jiġu 
kkunsidrati l-aspetti li ġejjin:
- it-tnaqqis tan-nuqqas ta’ ħaddiema fl-
oqsma kummerċjali u mhux kummerċjali 
tal-ekonomija soċjali permezz tat-taħriġ 
kontinwu u billi ż-żgħażagħ jagħżlu 
karriera fil-qasam tal-ekonomija soċjali;
- il-proġetti innovattivi ta’ taħriġ 
vokazzjonali;
- l-aġenti ta’ postijiet ta’ taħriġ fis-setturi 
kollha tal-ekonomija soċjali;
- il-miżuri ta’ appoġġ għas-
simplifikazzjoni tal-aċċess għal taħriġ fil-
qasam tal-kura

Or. de

Emenda 216
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll l-
assistenza fit-tranżizzjoni bejn l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
impjiegi;

Or. en



AM\904731MT.doc 95/214 PE489.537v02-00

MT

Emenda 217
Ole Christensen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, it-twaqqif u aktar 
żvilupp tal-istrutturi u l-oqsfa għal sistemi 
ta’ tagħlim doppju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istatistika tindika li sistemi bi proċessi ta’ tagħlim doppju għandhom ferm inqas tluq bikri 
mill-iskola u rati iktar baxxi ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ, peress illi dawn is-sistemi jistgħu 
jikkontribwixxu biex togħla l-impjegabbiltà taż-żgħażagħ. Il-fondi għandhom ikunu allokati 
biex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-Istati Membri, li – bħala parti mill-Programmi ta’ Riforma 
Nazzjonali tagħhom – iddeċiedew li jwaqqfu u jiżviluppaw iktar sistema ta’ tagħlim doppju.

Emenda 218
Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, il-promozzjoni tad-dħul fis-suq tax-
xogħol u miżuri ta’ akkumpanjament fit-
taħriġ vokazzjonali, it-titjib tal-ħiliet u l-
kompetenzi tal-forza tax-xogħol u ż-żieda 
tar-rilevanza tas-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

Or. de
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Emenda 219
Heinz K. Becker

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ għall-gruppi tal-
etajiet kollha minn żgħażagħ sa anzjani;

Or. de

Emenda 220
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħiliet 
u l-kompetenzi tan-nies u ż-żieda tat-
tagħlim informali kif ukoll mhux formali 
tagħhom kif ukoll iż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tat-taħriġ;
il-promozzjoni tat-tranżizzjoni mill-
edukazzjoni u t-taħriġ għall-impjieg;

Or. en

Emenda 221
Sylvana Rapti

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

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll formuli 
għat-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni, it-
taħriġ professjonali u l-aċċess għall-
impjiegi;

Or. en

Emenda 222
Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll formuli 
għat-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni, it-
taħriġ professjonali u l-aċċess għall-
impjiegi;

Or. en

Emenda 223
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 

iii) It-tisħiħ tal-aċċess, aktar ekwu, għat-
tagħlim tul il-ħajja, il-validazzjoni tal-
kisba tal-esperjenza partikolarment tal-
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tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

persuni involuti fil-volontarjat fil-
komunità u t-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi 
tal-forza tax-xogħol, inkluż bil-ħsieb li 
jkun garantit tixjiħ attiv tal-ħaddiema;

Or. fr

Emenda 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż permezz tat-
twaqqif ta’ sħubiji bejn persuni fi stadji 
inizjali ta' taħriġ u l-intrapriżi;

Or. fr

Emenda 225
Pervenche Berès

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ, b’mod partikolari 
permezz tat-twaqqif jew tal-iżvilupp ta’ 
sistemi ta’ apprendistat;

Or. fr
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Emenda         226
Inês Cristina Zuber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja u t-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol;

Or. pt

Emenda 227
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet, tal-għarfien, il-
kwalifiki u l-kompetenzi tal-forza tax-
xogħol u ż-żieda tar-rilevanza tas-suq tax-
xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ;

Or. fr

Emenda         228
Ria Oomen-Ruijten

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 

(iii) iż-żieda fl-impjegabilità u l-
adattabilità ta’ ħaddiema permezz tat-
tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja, 
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tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-forza 
tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza tas-suq 
tax-xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ;

Or. nl

Emenda 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll possibbiltà 
ta’ għajnuna għat-tranżizzjoni bejn l-
edukazzjoni, it-taħriġ professjonali u l-
aċċess għall-impjieg;

Or. fr

Emenda 230
Heinz K. Becker

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) Il-kwalifika ta’ ħaddiema aktar 
anzjani fuq il-post tax-xogħol, sabiex jiġi 
evitat il-qgħad għoli fost dan il-grupp ta’ 
età u sabiex tiġi appoġġjata l-età tal-
irtirar ogħla permezz ta’ impjiegi iktar fit-
tul.

Or. de
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Emenda 231
Jutta Steinruck

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Netwerking aktar effiċjenti tas-
sistemi tat-taħriġ u edukattivi u tas-suq 
tax-xogħol sabiex il-kompetenzi jissaħħu 
b’miri speċifiċi u jiġu identifikati l-
ħtiġijiet ta’ swieq tax-xogħol moderni 
għall-ħaddiema mħarrġa sew u biex ikun 
jista’ jsir tagħlim tul il-ħajja, 
partikolarment permezz tal-istabbiliment, 
ir-riforma u l-estensjoni ta’ sistemi ta’ 
taħriġ doppju.

Or. de

Emenda 232
Nadja Hirsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Appoġġ għar-reklutaġġ taż-
żgħażagħ għat-taħriġ doppju u 
vokazzjonali kif ukoll it-tisħiħ tal-
istabbiliment u l-valutazzjoni mill-ġdid ta’ 
din is-sistema u tal-kwalifiki professjonali 
relatati magħha fuq livell Ewropew;

Or. de

Emenda 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) It-titjib fil-ħiliet u l-kompetenzi 
permezz ta’ attivitajiet sportivi;

Or. en

Emenda 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) Viżjoni prospettiva tal-impjiegi u tal-
ħtiġijiet tat-taħriġ u aċċess aħjar, aktar 
ekwu, għall-kuntratti skont is-setturi tax-
xogħol u skont it-territorji sabiex dan 
ikun eqreb għall-ħtiġijiet reali;

Or. fr

Emenda 235
Heinz K. Becker

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-appoġġ għall-istabbiliment jew l-
estensjoni ta’ Sistema ta’ Taħriġ 
Professjonali Doppju.

Or. de

Emenda 236
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni;

Or. en

Emenda 237
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(i) L-inklużjoni attiva;
(ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma;
(iii) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali;
(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista’ jintlaħaq, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa u 
s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali;
(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali;
(vi) Strateġiji lokali għall-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE m’għandux jitwessa’ u għandu jaderixxi mal-Artikolu 162 
tat-TFUE.
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Emenda 238
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 239
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva; f’dan ir-rigward 
għandhom jiġu kkunsidrati b’mod 
partikolari l-miri li ġejjin:
(a) L-integrazzjoni soċjali u professjonali 
ta’ dawk il-persuni li ilhom l-aktar esklużi 
mis-suq tax-xogħol u qiegħda fit-tul,
(b)L-integrazzjoni soċjali u professjonali 
ta’ żgħażagħ individwalment u soċjalment 
żvantaġġati bħala strateġija preventiva u 
ta’ integrazzjoni għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-faqar,
(c) L-integrazzjoni soċjali u professjonali 
ta’ nisa li jkunu qiegħda fit-tul, l-
integrazzjoni soċjali u professjonali tal-
persuni esklużi ta’ kull età bi problemi 
soċjali partikolari bħal persuni mingħajr 
dar, min jikser il-liġi eċċ.,
(d) L-integrazzjoni soċjali u professjonali 
tal-persuni qiegħda minħabba raġunijiet 
ta’ saħħa, partikolarment persuni morda 
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b’mard kroniku, persuni morda b’mard 
fiżiku u persuni vvizzjati,
(e) Miżuri għall-promozzjoni tas-saħħa, 
(f) It-trasferiment ta’ kompetenzi prattiki 
ta’ kuljum.

Or. de

Emenda 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva;

- Approċċi integrati għal inklużjoni attiva 
għal nies fl-età tax-xogħol li jappoġġjaw 
proċessi olistiċi u personalizzati għall-
inklużjoni, parteċipazzjoni fix-xogħol u 
soċjali ta’ kwalità (b’miżuri ta’ 
integrazzjoni u integrazzjoni mill-ġdid 
soċjali u tal-komunità), li jikkontribwixxu 
biex ikun żgurat dħul minimum xieraq, 
aċċess għal servizzi ta’ kwalità u swieq 
tax-xogħol inklużivi;
- Integrazzjoni ta’ approċċ ta’ ċiklu ta’ 
ħajja biex ikun żgurat l-għoti ta’ appoġġ 
integrat biex jonqsu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali tat-tfal u l-anzjani.

Or. en

Emenda 241
Kinga Göncz

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

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva:
L-approċċi ta’ inklużjoni integrata attiva 
għal nies fl-età tax-xogħol li jappoġġjaw 
proċessi olistiċi u personalizzati għall-
inklużjoni, parteċipazzjoni deċenti fix-
xogħol u soċjali (b’miżuri ta’ 
integrazzjoni u integrazzjoni mill-ġdid 
soċjali u tal-komunità), li jikkontribwixxu 
biex ikun żgurat dħul minimum xieraq, 
aċċess għal servizzi ta’ kwalità u swieq 
tax-xogħol inklużivi.
Li jkun żgurat l-għoti ta’ appoġġ integrat 
biex inaqqas il-faqar u l-esklużjoni soċjali 
tat-tfal u l-anzjani.

Or. en

Emenda 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva tan-nies kollha, 
kemm permezz tal-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol kif 
ukoll permezz tal-ġlieda qawwija kontra l-
faqar, id-diskriminazzjoni u l-esklużjoni; 

Or. de

Emenda 243
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) l-inklużjoni attiva; i) l-inklużjoni attiva ta’ persuni li huma 
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esklużi jew li jinsabu f’riskju ta’ 
esklużjoni mill-aċċess għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ, u mis-suq tax-xogħol; 

Or. it

Emenda 244
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Il-ġlieda kontra l-faqar ta’ persuni 
f’riskju irrispettivament mill-età tagħhom 
b’enfasi fuq il-prevenzjoni u l-
identifikazzjoni bikrija

Or. en

Emenda 245
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) Il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal u 
l-benessri tagħhom sabiex ikun hemm 
protezzjoni tat-tfal f’riskju u jiġi miġġieled 
il-faqar tat-tfal;

Or. en

Emenda 246
Elisabeth Schroedter

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

(ic) Il-promozzjoni ta’ xjuħija attiva 
mingħajr faqar, partikolarment fir-
rigward tan-nisa;

Or. en

Emenda 247
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 248
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
marġinalizzati;

Or. en

Emenda 249
Elisabeth Schroedter

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

(iii) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni
minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali;

(iii) Il-ġlieda kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni minħabba s-sess, l-oriġini 
razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabilità, l-età, l-
orjentazzjoni sesswali jew l-identità 
sesswali;

Or. en

Emenda 250
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali;

(iii) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali 
u l-iżgurar ta’ opportunitajiet indaqs;

Or. en

Emenda 251
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) Miżuri mmirati biex jiksru ċ-ċiklu tal-
faqar u jippromwovu l-parteċipazzjoni tat-
tfal u ż-żgħażagħ fis-soċjetà, billi 
pereżempju t-tisħiħ tal-aċċess ugwali għal 
servizzi pubbliċi bi prezz li jista’ jintlaħaq, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja, inkluża l-
kura tas-saħħa, l-edukazzjoni minn kmieni 
tat-tfal u s-servizzi għall-kura tat-tfal, l-
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appoġġ tal-familja u l-edukazzjoni 
pubblika inklużiva soċjalment;

Or. en

Emenda         252
Inês Cristina Zuber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi 
pubbliċi – li huma tal-pubbliku u ġestiti, 
b’involviment demokratiku tal-utenti 
tagħhom – f’oqsma essenzjali għall-
benessri, inklużi s-saħħa, l-edukazzjoni, 
il-ġustizzja, l-ilma, id-djar, it-trasport, u l-
kura tat-tfal u tal-anzjani;

Or. pt

Emenda 253
Mara Bizzotto

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

iv) it-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi prezz 
li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' kwalità 
għolja, għad-destinatarji tal-politiki għall-
inklużjoni soċjali; 

Or. it

Emenda 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi prezz 
li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' kwalità 
għolja, inkluża l-kura tas-saħħa, b’mod 
partikolari  permezz tat-twaqqif ta’ 
pjattaformi Ewropej u ta’ proġetti pilota 
biex jittejjeb it-tixrid tal-inizjattivi fis-
saħħa elettronika (telemediċina, 
telesorveljanza), u s-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali;

Or. fr

Emenda 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista’ jintlaħaq, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa, l-
attività fiżika tajba għas-saħħa, l-isport 
popolari u s-servizzi soċjali ta’ interess
ġenerali;

Or. de

Emenda 256
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

prezz li jista’ jintlaħaq, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja, inkluża s-saħħa, il-kura, 
servizzi bbażati fil-komunità u s-servizzi 
soċjali ta’ interess ġenerali;

Or. en

Emenda 257
Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali;

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali 
inklużi s-servizzi pubbliċi;

Or. en

Emenda 259
Elisabeth Schroedter

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

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali;

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali kif ukoll is-setturi 
soċjokulturali u kreattivi u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
kooperattivi;

Or. en

Emenda 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-
impriżi soċjali;

v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-
impriżi soċjali u tas-CSR, inkluż permezz 
tat-twaqqif ta’ tikketta soċjali;

Or. fr

Emenda 261
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali;

(v) Il-promozzjoni tal-intraprenditorja 
soċjali, l-ekonomija soċjali u l-impriżi 
soċjali;

Or. en

Emenda 262
Heinz K. Becker
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali;

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali innovattivi;

Or. de

Emenda 263
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-
impriżi soċjali;

v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali  u 
solidali u tal-impriżi soċjali;

Or. fr

Emenda264
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vi) Strateġiji lokali għall-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità; f’dan ir-rigward 
għandhom jiġu kkunsidrati fost l-oħrajn:
(a) strateġiji kontra l-iżolament u l-
esklużjoni; (b) servizzi fil-qasam soċjali li 
jagħtu kontribut sabiex tingħeleb l-
esklużjoni soċjali; (c) strateġiji għat-titjib 
tas-sitwazzjoni tal-ġenituri waħedhom u 
tal-qraba li jieħdu ħsieb lill-membri tal-
familja tagħhom; (d) il-promozzjoni ta’ 
servizzi fil-komunità;

Or. de
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Emenda 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(via) Miżuri mmirati li biex jiksru ċ-ċiklu 
tal-faqar bħall-appoġġ tal-familja, l-
aċċess għas-servizzi ta’ kwalità għolja u l-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni tat-tfal 
fis-soċjetà;

Or. en

Emenda 266
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u l-
amministrazzjoni pubblika effiċjenti 
permezz ta’:

(d) It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u l-
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
parteċipattiva kif ukoll il-promozzjoni tal-
bini tal-kapaċità għall-imsieħba soċjali, l-
organizzazzjonijiet mhux governattibi, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
interessati oħra partikolarment dawk l-
imsieħba kif imsemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [CPR...], permezz 
ta’:

Or. en

Emenda 267
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-investiment fil-kapaċità istituzzjonali 
u fl-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-servizzi pubbliċi bl-għan li 
jkun hemm riformi, regolamentazzjoni 
aħjar u tmexxija tajba;

(i) L-investiment fil-kapaċità istituzzjonali 
u fl-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-servizzi pubbliċi inkluż il-
livell lokali u reġjonali bl-għan li jkun 
hemm riformi, regolamentazzjoni aħjar u 
biex tittejjeb il-kapaċità tagħhom għal 
governanza tajba;

Or. en

Emenda 268
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
<Article>Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – subparagrafu 1</Article>

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
madwar it-territorju tal-Istati Membri li 
għandhom mill-inqas reġjun wieħed NUTS 
tal-livell 2 kif definit fl-Artikolu 82(2)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […] jew fl-Istati 
Membri li huma eliġibbli għal appoġġ
mill-Fond ta' Koeżjoni. 

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
fl-Istati Membri li jistgħu jibbenefikaw 
mill-appoġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni jew fl-
Istati Membri li għandhom mill-inqas 
reġjun wieħed NUTS tal-livell 2 kif definit 
fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. Fi Stati Membri bħal dawn 
jistgħu jsiru azzjonijiet li, għalkemm 
jikkompetu mat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
istituzzjonali u mal-effikaċja tal-
amministrazzjonijiet u tas-servizzi 
pubbliċi li minnhom jibbenefikaw ir-
reġjuni msemmija qabel, iseħħu madwar 
it-territorju tal-Istat Membru kkonċernat.   

Or. it

Emenda 269
Elisabeth Schroedter

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

(ia) Investiment f’kapaċità istituzzjonali 
fil-livell lokali u reġjonali bil-għan ta’ 
riformi għat-titjib tal-kapaċità tagħhom 
għal governanza tajba

Or. en

Emenda 270
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati, partikolarment għall-imsieħba 
soċjali u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi inklużi organizzazzjonijiet 
soċjokulturali u ambjentali, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi 
li jiżviluppaw politiki dwar l-impjiegi, l-
edukazzjoni, soċjali u soċjokulturali kif 
ukoll patti settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 271
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-

ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati, b’mod partikolari l-imsieħba 
msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
ġenerali, li joħorġu politiki dwar l-
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mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

impjiegi, l-edukazzjoni, soċjali, ta’ taħriġ 
professjonali inizjali u kontinwu u t-
tagħlim tul il-ħajja u patti settorjali u 
territorjali għall-mobilizzazzjoni tar-
riforma f'livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Or. fr

Emenda 272
Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali. 

ii) il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni, it-taħriġ 
permanenti u soċjali u patti settorjali u 
territorjali għall-mobilizzazzjoni tar-
riforma f'livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus importanti li jiġi speċifikat ir-rwol tat-taħriġ permanenti, speċjalment fid-dawl 
tal-inċertezzi ġejjin mill-bidliet kbar li qed iseħħu fid-dinja tax-xogħol. 

Emenda 273
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali, servizzi 
pubbliċi u komunitarji u patti settorjali u 
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mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

territorjali għall-mobilizzazzjoni tar-
riforma f'livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Or. en

Emenda 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni għal titjib u progress 
soċjali f'livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 275
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) Investiment fil-prinċipju tas-sħubija 
u fil-bini tal-kapaċità għal dawk l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [CPR...], sabiex 
ikun żgurat l-involviment u l-
parteċipazzjoni ta’ dawn l-imsieħba fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni ta’ programmi u 
operazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 276
Mara Bizzotto

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii a il-ħolqien tal-kapaċitajiet għall-patti 
territorjali u l-inizjattivi lokali, bl-għan li 
tiġi promossa d-dimensjoni territorjali tal-
FSE; 

Or. it

Emenda 277
Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali 
tal-imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament ġenerali u l-appoġġ għall-
azzjonijiet li jimplimentaw dan ir-
Regolament;

Or. fr

Emenda 278
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġa l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-klima, 
li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi u 
ambjentalment sostenibbli, permezz tar-
riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-

(a) Jappoġġja l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-klima, 
li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi u 
ambjentalment sostenibbli, permezz tat-
titjib fis-sistemi tal-edukazzjoni u tat-
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taħriġ, l-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, 
it-titjieb tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol, u l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati 
mal-ambjent u l-enerġija;

taħriġ, l-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, 
it-titjieb tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol, u l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati 
mal-ambjent u l-enerġija;

Or. fr

Emenda 279
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġa l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-klima, 
li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi u 
ambjentalment sostenibbli, permezz tar-
riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-
taħriġ, l-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, 
it-titjieb tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol, u l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati 
mal-ambjent u l-enerġija;

(a) Jappoġġja l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-klima, 
li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi u 
ambjentalment sostenibbli, permezz tar-
riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-
taħriġ, l-adattament fl-imġiba, tal-ħiliet u l-
kwalifiki, it-titjieb tal-ħiliet tal-forza tax-
xogħol, u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda 
f'setturi relatati mal-ambjent u l-enerġija;

Or. fr

Emenda 280
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoliġiċi, permezz tal-
iżvilupp tal-istudji post universitarji, it-
taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta’ 
netwerking u l-isħubiji bejn istituzzjonijiet 
ta’ edukazzjoni ogħla, iċ-ċentri tar-riċerka 
u teknoloġiċi u l-intrapriżi;

(g) It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoliġiċi inklużi netwerks 
innovattivi fis-settur soċjokulturali u dak 
kreattiv, permezz tal-iżvilupp tal-istudji 
post universitarji, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-
attivitajiet ta’ netwerking u l-isħubiji bejn 
istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla, iċ-
ċentri tar-riċerka u teknoloġiċi u l-
intrapriżi;



PE489.537v02-00 122/214 AM\904731MT.doc

MT

Or. en

Emenda 281
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoliġiċi, permezz tal-
iżvilupp tal-istudji post universitarji, it-
taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' 
netwerking u l-isħubiji bejn istituzzjonijiet 
ta' edukazzjoni ogħla, iċ-ċentri tar-riċerka u 
teknoloġiċi u l-intrapriżi;

(c) Tissaħħaħ ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoliġiċi, permezz tal-
iżvilupp tal-istudji post universitarji u 
kompetenzi fl-intraprenditorija, it-taħriġ 
tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' netwerking u 
l-isħubiji bejn istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni ogħla, iċ-ċentri tar-riċerka u 
teknoloġiċi u l-intrapriżi;

Or. fr

Emenda 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman.

(d) It-tisħiħ tal-kontribuzzjoni tal-impriżi 
żgħar u medji biex jinkiseb żvilupp 
sostenibbli mil-lat ambjentali u soċjali, 
permezz tal-promozzjoni tal-adattabbiltà 
tal-impriżi u l-ħaddiema u aktar 
investiment f’ħiliet u kompetenzi ġodda.

Or. en

Emenda          283
Inês Cristina Zuber
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman.

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, u aktar investiment fil-
kapital uman.

Or. pt

Emenda 284
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman.

(h) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-
mikrointrapriżi, l-impriżi żgħar u medji, 
permezz tal-promozzjoni tal-adattabbiltà 
tal-impriżi u l-ħaddiema, iż-żieda tal-
investiment fil-kapital uman u t-tisħiħ tas-
suq tax-xogħol inklużiv inkluża l-
aċċessibbiltà għall-persuni 
b’diżabbiltajiet, it-tisħiħ tal-iskemi tat-
taħriġ u tat-tagħlim tal-SMEs, b’mod 
partikolari għaż-żgħażagħ, il-promozzjoni 
tal-impriżi kooperattivi, sisitemi u strutturi 
li jipprovdu soluzzjonijiet għall-isfidi 
soċjali.

Or. en

Emenda 285
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman.

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman u l-
promozzjoni ta’ istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni professjonali bbażati fuq il-
prattika.

Or. de

Emenda 286
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman.

(d) Tissaħħaħ il-kompetittività u l-iżvilupp 
kontinwu tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi, ta’ dawk 
responsabbli mill-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman, b’mod 
partikolari t-taħriġ taż-żgħażagħ u s-
sistemi tal-apprendistat.

Or. fr

Emenda 287
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-FSE jista’ jiffinanzja wkoll l-
assisstenza teknika b’konformità mal-
Artikolu 52 tar-Regolament [...] [CPR].
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Or. it

Emenda 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi maħluqa 
mit-tranżizzjoni lejn żvilupp sostenibbli 
mil-lat ambjentali u soċjali, sabiex 
jikkontribwixxu għall-kisba mill-inqas tal-
miri ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 
dwar l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis 
tal-faqar.

Or. en

Emenda 289
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 290
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi 
identifikati fil-Programmi tar-Riforma 
Nazzonali, u l-istrateġiji nazzjonali 
tagħhom immirati lejn il-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, bħall-
Istrategiji Nazzjonali tagħhom għar-
Roma, l-Istrateġiji Nazzjonali dwar id-
Diżabilità, l-Istrateġiji Nazzjonali dwar l-
Impjiegi, l-Istrateġiji dwar l-Edukazzjoni 
eċċ., u r-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
rilevanti li saru skont l-Artikolu 148(4) tat-
Trattat, sabiex jikkontribwixxu għall-kisba 
tal-miri ewlenin tal-istrateġija 
Ewropa 2020 dwar l-impjiegi, l-
edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar.

Or. en

Emenda 291
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 

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

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

Or. en

Emenda 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 293
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit ta’ mill-inqas 20 % jista’ jfixkel it-tfassil tal-programm u jnaqqas il-flessibilità tal-
Istati Membri li jieħdu deċiżjonijiet ibbażati fuq evalwazzjoni bir-reqqa tal-evidenza tal-
ħtiġijiet sabiex jinħolqu tkabbir u impjieg.

Emenda 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mill-inqas 30 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" 
stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament 
(UE) Nru […].

Il-prijorità tal-investimenti “Inkulżjoni 
Attiva” għandha tkun inkluża fil-
Programmi Operattivi kollha. Qabel l-
abbozzar tal-kuntratti tas-sħubija u tal-
Programmi Operattivi, il-Kummissjoni ser 
tipprovdi linji gwida dwar kif l-FSE 
għandu jwettaq l-għan tat-tnaqqis tal-
faqar permezz ta’ approċċi li huma 
integrati u inklużivi soċjalment.

Or. en
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Emenda 295
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Qabel l-abbozzar tal-kuntratti tas-sħubija 
u l-Programmi Operattivi, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri għandhom jaħdmu 
flimkien linji gwida dwar kif l-FSE 
għandu jwettaq l-għan tat-tnaqqis tal-
faqar permezz ta’ approċċi li huma 
integrati u inklużivi soċjalment.
Bl-għan li jsir progress lejn it-twettiq tal-
mira tat-tnaqqis tal-faqar u li jkun żgurat 
monitoraġġ reali fuq din il-mira, l-Itati 
Membri se jkunu meħtieġa jaraw li l-
indikaturi użati fil-Programmi Operattivi 
tal-FSE jkunu konformi ma’ dawk tal-
MMK Soċjali. Kull sena, l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw fil-Programmi 
Nazzjonali ta’ Riforma tagħhom sostnut 
mir-Rapporti Soċjali Nazzjonali u l-
Istrateġiji Nazzjonali dwar ir-Roma l-
inizjattivi meħuda fuq livell nazzjonali 
permezz tal-FSE biex jikkontribwixxu lejn 
it-twettiq tal-mira tat-tnaqqis fil-faqar.

Or. en

Emenda 296
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" 
stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Il-prijorità tal-investiment 
“Inklużjoni Attiva” għandha tkun inkluża 
fl-OPs kollha. Qabel l-abbozzar tal-
kuntratti tas-sħubija u l-OPs, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi linji 
gwida dwar kif l-FSE għandu jwettaq il-
mira tat-tnaqqis tal-faqar permezz ta’ 
approċċi integrati u inklużivi soċjalment.

Or. en

Emenda           297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

B’deroga, f’każijiet iġġustifikati kif 
mistħoqq, il-prijoritajiet ta’ investiment 
imsemmija fl-Artikolu 5(9)(a) sa (c) tar-
Regolament (UE) Nru [...] [FEŻR] 
għandhom jiġu inklużi f’dawk l-20% ta’ 
riżorsi totali tal-FSE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Minħabba fil-ħtiġijiet speċjali li jeżistu fl-Istati Membri u r-reġjuni, huma meħtieġa 
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arranġamenti aktar flessibbli sabiex jiġu kkonċentrati riżorsi fuq l-azzjoni fil-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar. Minħabba li jistgħu jsiru wkoll l-investimenti f’dan il-qasam taħt 
l-FEŻR, il-limitu minimu għandu japplika kemm għall-infiq tal-FSE kif ukoll dak tal-FEŻR.

Emenda 298
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar 

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).
(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 70 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
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investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).
(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Or. en

Emenda 300
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri għandhom ikomplu 
jwettqu l-konċentrazzjoni tematika skont 
il-modalitajiet li ġejjin; f’każijiet 
sostanzjati ta’ ħtiġijiet reġjonali u 
subreġjonali, jistgħu jsiru eċċezzjonijiet u 
Stati Membri jistgħu jvarjaw minn dawk 
il-modalitajiet sabiex jiggwadanjaw iktar 
flessibbiltà:

Or. en

Emenda 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw mill-
inqas 80 % tal-ammont totali tar-riżorsi 
tal-FSE fuq livell nazzjonali lil għanijiet 
tematiċi stabbiliti fil-punti 8,9, u 10 fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012[CPR].
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Or. en

Emenda 302
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 %
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 70 %
tal-allokazzjoni lil kull programm 
operazzjonali fuq sa erbgħa mill-
prijoritajiet ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni ta’ 80 % tal-allokazzjoni f’reġjuni aktar żviluppati twassal għal-
limitazzjoni tal-flessibilità. Din il-flessibilità għandha sinifikat partikolari fid-dawl tal-
perjodu ta’ seba’ snin tal-programm operazzjonali u tad-differenzi reġjonali kbar.

Emenda 303
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 %
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1). 

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 70 %
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Or. it

Emenda 304
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1);

a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operattiv
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1), li 
jistgħu jitilgħu għal għaxra sabiex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet territorjali speċifiċi u 
sakemm dawn jiġu definiti 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba msemmija 
fl-Artikolu 5;

Or. fr

Emenda 305
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1);

a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm 
operazzjonali fuq sa erbgħa mill-
prijoritajiet ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1), b’attenzjoni partikolari 
għaż-żoni ta’ faqar bejn ir-reġjuni 
(territorji, kwartieri jew żoni ta’ impjieg li 
jinstabu f’diffikultà); 

Or. fr

Emenda 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70 % tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw mill-inqas 70 % 
tal-ammont totali tar-riżorsi tal-FSE fuq 
il-livell nazzjonali lill-għanijiet tematiċi 
stabbiliti fil-punti 8,9, u 10 fl-Artikolu 9 
tar-Regolament (UE) Nru[...]/2012[CPR].

Or. en

Emenda 307
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70% tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ fuq 
sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1). 

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 60% tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ fuq 
sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Or. it

Emenda 308
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70 % tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ fuq 
sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 60 % tal-
allokazzjoni lil kull programm 
operazzjonali fuq sa erbgħa mill-
prijoritajiet ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1).

Or. de



PE489.537v02-00 136/214 AM\904731MT.doc

MT

Justification

Il-konċentrazzjoni ta’ 70 % tal-allokazzjoni f’reġjuni tranżitorji twassal għal-limitazzjoni tal-
flessibilità. Din il-flessibilità għandha sinifikat partikolari fid-dawl tal-perjodu ta’ seba’ snin 
tal-programm operazzjonali u tad-differenzi reġjonali kbar.

Emenda 309
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70 % tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ fuq 
sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1);

b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70 % tal-
allokazzjoni lil kull programm 
operazzjonali fuq sa erbgħa mill-
prijoritajiet ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1), li jistgħu jitilgħu għal 
għaxra sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
territorjali speċifiċi u sakemm dawn jiġu 
definiti f’kooperazzjoni mal-imsieħba 
msemmija fl-Artikolu 5;

Or. fr

Emenda 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw mill-
inqas 60 % tal-ammont totali tar-riżorsi 
tal-FSE fuq livell nazzjonali lill-għanijiet 
tematiċi stabbiliti fil-punti 8, 9 u 10 fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012[CPR].

Or. en
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Emenda 311
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60% tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ fuq 
sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1). 

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 50% tal-
allokazzjoni lil kull programm operativ fuq 
sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1). 

Or. it

Emenda 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati u għar-
reġjuni fejn il-PDG per capita għall-
perjodu 2007-2013 kien inqas minn 75 % 
tal-PDG medju tal-UE-25 iżda li huma 
issa eliġibbli taħt il-kategoriji ta’ 
tranżizzjoni jew ta’ reġjuni iktar 
żviluppati, l-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw 60 % tal-allokazzjoni lil kull 
programm operattiv fuq sa ħamsa mill-
prijoritajiet ta’ investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1).

Or. en

Justification

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
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thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Emenda 313
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ
fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni lil kull programm 
operazzjonali fuq sa erbgħa mill-
prijoritajiet ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1), li jistgħu jitilgħu għal 
għaxra sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
territorjali speċifiċi u sakemm dawn jiġu 
definiti f’kooperazzjoni mal-imsieħba 
msemmija fl-Artikolu 5;

Or. fr

Emenda 314
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – it-tieni subparagrafu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom id-
diskrezzjoni li jistabbilixxu prijoritajiet 
tal-investiment fi ħdan il-programm 
operazzjonali.

Or. de
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Emenda 315
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-numru massimu ta’ prijoritajiet ta’ 
investiment imsemmija fl-ewwel 
subparagrafu jista’ jiġi miżjud minn 4 
għal 6 f’każ li jkun hemm raġunijiet 
preċiżi li juru li dan huwa meħtieġ u li 
jaqdi aħjar l-esiġenzi speċifiċi tar-reġjuni 
individwali. 

Or. it

Emenda 316
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jintużaw indikaturi komuni kif 
stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament u 
indikaturi speċfiċi għal kull programm 
skont l-Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f'numri 
assoluti.

Għandhom jintużaw indikaturi komuni 
kwantitattivi u kwalitattivi kif stabbiliti fl-
Anness ta’ dan ir-Regolament u indikaturi 
speċifiċi għal kull programm skont l-
Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f'numri 
assoluti.

Or. en

Emenda 317
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jintużaw indikaturi komuni kif 
stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament u 
indikaturi speċfiċi għal kull programm 
skont l-Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f'numri 
assoluti.

Għandhom jintużaw indikaturi komuni kif 
stabbiliti fl-Anness ta’ dan ir-Regolament u 
indikaturi speċfiċi għal kull programm 
skont l-Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f’numri 
assoluti u d-dejta kollha għandha tkun 
imqassma skont is-sessi.

Or. en

Emenda 318
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi tal-produzzjoni komuni u 
dawk speċifiċi għal kull programm 
jirrigwardaw l-operazzjonijiet implimentati 
parzjalment jew bis-sħiħ. Fejn ikunu 
rilevanti għan-natura tal-operazzjonijiet 
appoġġati, il-valuri ta’ mira kwantifikati 
kumulattivi għandhom jiġu stabbiliti għall-
2022. L-indikaturi ta’ referenza għandhom 
jiġu ffissati għal żero.

L-indikaturi tal-produzzjoni komuni u 
dawk ‘hard’ u ‘soft’ speċifiċi għal kull 
programm jirrigwardaw l-operazzjonijiet 
implimentati parzjalment jew bis-sħiħ. Fejn 
ikunu rilevanti għan-natura tal-
operazzjonijiet appoġġjati, il-valuri ta’ 
mira kwantifikati kumulattivi għandhom 
jiġu stabbiliti għall-2022. L-indikaturi ta’ 
referenza għandhom jiġu ffissati għal żero.

Or. en

Emenda 319
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha telabora fuq 
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sett ta’ indikaturi estiż u b’bażi soda, li 
juru b’mod ċar fejn ikun inkiseb progress 
kif ukoll l-oqsma fejn l-użu tal-fondi ma 
kkontribwixxix għat-twettiq tal-għanijiet u 
l-objettivi tal-UE. Il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni mal-Istati Membri, 
għandha tiġbor id-dejta li tikkonċerna l-
ħafna aspetti tal-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, bħall-aċċess mhux ugwali għall-
informazzjoni, oġġetti u servizzi, u l-
bidliet li hemm bżonn f’kundizzjonijiet 
marbuta magħhom. Dejta diżaggregata li 
tikkonċerna s-sitwazzjoni tar-Roma wkoll 
għandha tkun provduta .

Or. en

Emenda 320
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-partijiet interessati 
relevanti, b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-programm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

Or. en

Emenda 321
Kinga Göncz



PE489.537v02-00 142/214 AM\904731MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali, 
b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi, fl-iprogrammar, fl-
implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni ta’ 
programmi operattivi, kif imsemmi fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru […], 
jista’ jieħu l-forma ta’ għotjiet globali kif 
definit fl-Artikolu 112(7) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew assistenza teknika kif 
definita fl-Artikoli 108 u 109 tar-
Regolament (UE) Nru [...]. L-Istati 
Memrbi għandhom jaraw li l-iskemi 
globali għall-għotjiet ikunu aċċessibbli 
għall-NGOs iż-żgħar fil-Programmi 
Operattivi kollha tal-FSE. F'tali każ, il-
programm operativ għandu jidentifika l-
parti tal-programm ikkonċernat mill-għotja 
globali, inkluża allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju lilu.

Riżorsi għal Assistenza Teknika 
għandhom ikunu disponibbli fil-
Programmi Operattivi tal-FSE kollha 
b’appoġġ partikolari għal servizzi ta’ 
assistenza teknika mmirati lejn l-NGOs 
fuq livell tal-UE u reġjonali.

Or. en

Emenda 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 

1. L-involviment tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, l-imsieħba soċjali u partijiet 
interessati oħra, b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, fit-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-
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(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

evalwazzjoni ta’ programmi operattivi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […] u assistenza teknika kif definita 
fl-Artikoli 108 u 109 tar-Regolament (UE) 
Nru [...]. Stati Membri għandhom jaraw li 
s-sistemi ta’ għotjiet globali ikunu 
aċċessibbli għal NGOs żgħar f’kull 
Programm Operattiv tal-FSE. F'tali każ, 
il-programm operattiv għandu jidentifika l-
parti tal-programm ikkonċernat mill-għotja 
globali, inkluża allokazzjoni finanzjarja 
indikattiva minn kull assi prijoritarju lilu.
Riżorsi ta’ Assistenza Teknika għandhom 
ikunu disponibbli f’kull Programm 
Operattiv tal-FSE b’appoġġ partikolari 
għal NGOs u servizzi ta’ assistenzi tekniċi 
fuq livell tal-UE u reġjonali maħsuba 
għall-awtoritajiet żgħar lokali u reġjonali.

Or. en

Emenda 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u oħrajn kompetenti, 
assoċjazzjonijiet ċentralizzati (umbrella 
associations) li jirrapreżentaw il-livell 
lokali u reġjonali, l-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
fit-tfassil, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ 
programmi operattivi, kif imsemmi fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru […], 
jista’ jieħu l-forma ta’ għotjiet globali kif 
definit fl-Artikolu 112(7) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. F'tali każ, il-progamm
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operattiv għandu jidentifika l-parti tal-
programm ikkonċernat mill-għotja globali, 
inkluża allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
minn kull assi prijoritarju lilu.

Or. en

Emenda 324
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati dawk li jaġixxu 
fuq livelli reġjonali u lokali, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif ukoll l-imsieħba kif imsemmi fl-
Artikolu 5 taħt a),b) u c) tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-programm operattiv
għandu jidentifika parti waħda tal-
programm ikkonċernat mill-għotja globali, 
inkluża allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
minn kull assi prijoritarju.

Or. en

Emenda 325
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 

1. L-involviment tal-awtoritajiet reġjonali, 
lokali, urbani u oħrajn kompetenti, l-
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l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista’ jieħu l-forma ta’ 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

imsieħba soċjali u partijiet interessati oħra, 
b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi, fl-implimentazzjoni ta’ 
programmi operattivi, kif imsemmi fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru […], 
jista’ jieħu l-forma ta’ għotjiet globali kif 
definit fl-Artikolu 112(7) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. F'tali każ, il-progamm 
operativ għandu jidentifika l-parti tal-
programm ikkonċernat mill-għotja globali, 
inkluża allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
minn kull assi prijoritarju lilu.

Or. en

Emenda 326
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta' programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista' jieħu l-forma ta' 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
ippjanar, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ programmi 
operazzjonali, kif imsemmi fl-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru […], jista' jieħu 
l-forma ta' għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm 
operazzjonali għandu jidentifika l-parti tal-
programm ikkonċernat mill-għotja globali, 
inkluża allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
minn kull assi prijoritarju lilu.

Or. de

Emenda 327
Pervenche Berès
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta' programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista' jieħu l-forma ta' 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
fit-tfassil, fl-implimentazzjoni u fl-
evalwazzjoni ta' programmi operazzjonali, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista' jieħu l-forma ta' 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 112(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-programm
operazzjonali għandu jidentifika l-parti tal-
programm ikkonċernat mill-għotja globali, 
inkluża allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
minn kull assi prijoritarju lilu.

Or. fr

Emenda 328
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] jew fi Stati Membri li huma eliġibbli 
għall-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni 
għandhom jiżguraw li ammont xieraq tar-
riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-attivitajiet 
tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-forma ta' taħriġ, 
miżuri ta' netwerking, u t-tisħiħ tad-djalogu 
soċjali, u lil attivitajiet li jitwettqu b'mod 
konġunt mill-imsieħba soċjali.

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta’ 
programm operazzjonali f’reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni jistgħu jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Or. de
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Emenda 329
Anthea McIntyre

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni ta’ 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta’ taħriġ, miżuri ta’ netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba
soċjali.

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-atturi kollha rilevanti f'azzjonijiet 
appoġġjati mill-FSE, l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni ta’ programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta’ taħriġ, miżuri ta’ netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-atturi 
rilevanti inklużi l-imsieħba soċjali.

Or. en

Emenda 330
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni ta’ 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta’ taħriġ, miżuri ta’ netwerking, u t-

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni 
għandhom jiżguraw li ammont xieraq tar-
riżorsi tal-FSE, mill-inqas 2 % tar-riżorsi 
totali tal-FSE f’kull Stat Membru, jiġi 
allokat għall-attivitajiet tal-bini tal-
kapaċitajiet, fil-forma ta’ taħriġ, miżuri ta’ 
netwerking, u t-tisħiħ tad-djalogu soċjali, u 
lil attivitajiet li jitwettqu b'mod konġunt 
mill-imsieħba soċjali.
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tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Or. en

Emenda 331
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat
għall-attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali msemmija fl-Artikolu 
5 tar-Regolament (UE) Nru [...]
f'azzjonijiet għall-preparazzjoni, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ programmi appoġġjati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operazzjonali f'reġjun kif definit 
fl-Artikolu 82(2)(a) u (b), tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li 2 % mir-
riżorsi tal-FSE jiġu allokati għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Or. fr

Emenda 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa
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tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni ta’ 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta’ taħriġ, miżuri ta’ netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

tal-imsieħba soċjali f’azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni ta’ 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta’ taħriġ, miżuri ta’ netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Or. en

Emenda 333
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 
[…] jew fi Stati Membri li huma eliġibbli 
għall-appoġġ mill-Fond ta' Koeżjoni 
għandhom jiżguraw li ammont xieraq tar-
riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-attivitajiet 
tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-forma ta' taħriġ, 
miżuri ta' netwerking, u t-tisħiħ tad-djalogu 
soċjali, u lil attivitajiet li jitwettqu b'mod 
konġunt mill-imsieħba soċjali.

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) u (b) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Or. de

Emenda 334
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali u soċjokulturali, l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom 
jiżguraw li ammont xieraq tar-riżorsi tal-
FSE, mill-inqas 2 % tar-riżorsi totali tal-
FSE f’kull Stat Membru, jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet u netwerking għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. en

Emenda 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 336
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi b’mod konformi mal-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru [...]
għall-miżuri għat-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-programmi appoġġjati 
mill-FSE, partikolarment permezz ta’ 
miżuri effettivi u l-aktar fl-oqsma tal-
inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operazzjonali f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) u (b) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li 2 % tar-
riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-bini tal-
kapaċitajiet fil-forma ta’ attivitajiet ta’ 
taħriġ u netwerking – kif ukoll għall-
azzjonijiet komuni għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. de

Emenda 337
Martin Kastler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi b’mod konformi mal-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru [...]
għall-miżuri u għat-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-programmi appoġġjati 
mill-FSE, partikolarment permezz ta’ 
miżuri effettivi u l-aktar fl-oqsma tal-
inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operazzjonali f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) u (b) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li 2 % tar-
riżorsi tal-FSE jiġu allokati għall-bini tal-
kapaċitajiet fil-forma ta’ azzjonijiet ta’ 
taħriġ u netwerking – kif ukoll għall-
azzjonijiet komuni għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. de

Emenda 338
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [...] għal azzjonijiet 
u għall-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi appoġġjati mill-FSE, l-aktar fl-
oqsma tal-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operazzjonali f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) u (b), tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
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organizzazzjonijiet mhux governattivi. eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li 2 % mir-
riżorsi tal-FSE jiġu allokati għall-bini tal-
kapaċitajiet għall-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi.

Or. fr

Emenda 339
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 340
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) (reġjuni inqas 
żviluppati) u (b) (reġjuni fi tranżizzjoni) 
tar-Regolament (UE) Nru […] jew fi Stati 
Membri li huma eliġibbli għall-appoġġ 
mill-Fond ta' Koeżjoni għandhom jiżguraw 
li ammont xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi 
allokat għall-bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi – fil-
forma ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ u 
netwerking – kif ukoll għall-azzjonijiet 
komuni għall-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi.

Or. de

Emenda         341
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fi
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Emenda 342
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sabiex ikun hemm parteċipazzjoni 
xierqa u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi ta’ partijiet interessati 
għal azzjonijiet u t-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ programmi appoġġati 
mill-FSE, partikolarment għal dawk l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi li 
jirrappreżentaw jew jappoġġjaw 
benefiċjarji ta’ programmi bħal dawn - l-
aktar fl-oqsma tal-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet 
indaqs, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni ta’ 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta’ 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. en

Emenda 343
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 

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

soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta’ 
ġestjoni ta’ programm operattiv f'reġjun 
għandhom jiżguraw li ammont xieraq tar-
riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-bini tal-
kapaċitajiet għall-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi.

Or. en

Emenda 344
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 345
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni 
sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-
impjiegi, titnaqqas is-segregazzjoni 
bbażata fuq is-sessi fis-suq tax-xogħol, 
jiġġieldu kontra l-isterjotipi skont is-sessi 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ u jippromwovu r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali għall-irġiel u n-nisa.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika b'mod partikolari bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni sostenibbli u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, titnaqqas is-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ u 
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol 
u l-ħajja personali għall-irġiel u n-nisa, 
jindirizzaw il-femminizzazzjoni tal-faqar 
billi jippromwovu sehem ugwali ta’ 
responsabbiltà fil-kura bejn l-irġiel u n-
nisa. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-ugwaljanza tas-sessi u l-
opportunitajiet indaqs jiġu promossi fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni ta’ programmi operattivi 
b’metodi tal-evalwazzjoni tal-ibbaġitjar 
tas-Sessi. L-Istati Membri għandhom 
ukoll jippermettu parteċipazzjoni 
bbilanċjata tan-nisa u l-irġiel fil-
programmi operattivi fuq livell lokali, 
reġjonali u nazzjonali u jirrapportaw 
dwar il-progress f’din il-kwistjoni.

Or. en

Emenda 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-
mainstreaming kif imsemmi fl-Artikolu 7 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel permezz tal-
mainstreaming kif imsemmi fl-Artikolu 7 



PE489.537v02-00 158/214 AM\904731MT.doc

MT

tar-Regolament (UE) Nru […] u azzjonijiet 
b'mira speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni 
sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-
impjiegi, titnaqqas is-segregazzjoni
bbażata fuq is-sessi fis-suq tax-xogħol, 
jiġġieldu kontra l-isterjotipi skont is-sessi 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ u jippromwovu r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali għall-irġiel u n-nisa.

tar-Regolament (UE) Nru […] billi
jintegraw il-perspettiva tas-sessi f-
azzjonijiet taħt kull prijorità tematika u 
f’kull stadju tal-ippjanar u ta’ 
implimentazzjoni tal-programmi. L-Istati 
Membri għandhom jallokaw finanzjament 
għal u azzjonijiet b'mira speċifika kif 
imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod 
partikolari bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni sostenibbli u l-progress 
tan-nisa fl-impjiegi, jeliminaw is-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jindirizzaw il-
femminizzazzjoni tal-faqar, jippromwovu 
t-tqassim ugwali tar-responsabbiltà tal-
kura bejn in-nisa u l-irġiel u jsaħħu r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali għan-nisa u l-irġiel.

Or. en

Emenda 347
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni 
sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-
impjiegi, titnaqqas is-segregazzjoni 
bbażata fuq is-sessi fis-suq tax-xogħol, 
jiġġieldu kontra l-isterjotipi skont is-sessi 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ u jippromwovu r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali għall-irġiel u n-nisa.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jintegraw il-perspettiva tas-
sessi f’azzjonijiet taħt il-prijoritajiet 
tematiċi kollha. L-Istati Membri 
għandhom jallokaw finanzjament għal
azzjonijiet b'mira speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari iżda 
mhux esklussivament bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni sostenibbli u l-progress 
tan-nisa fl-impjiegi, titnaqqas is-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 
jindirizzaw il-femminizzazzjoni tal-faqar, 
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jippromwovu tqassim ugwali tar-
responsabbiltà tal-kura bejn in-nisa u l-
irġiel, u jippromwovu r-rikonċiljazzjoni 
tax-xogħol, il-familja u l-ħajja personali 
għall-irġiel u n-nisa.

Or. en

Emenda 348
Thomas Mann

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-Artikolu 
3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni sostenibbli u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, titnaqqas is-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ u 
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol 
u l-ħajja personali għall-irġiel u n-nisa.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jimpenjaw ruħhom biex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa permezz tal-mainstreaming kif 
imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Barra minn hekk 
għandhom, permezz ta’ azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-Artikolu 
3(1)(a)(iv), b’mod partikolari bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni sostenibbli u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, inaqqsu s-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ u 
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol 
u l-ħajja personali għall-irġiel u n-nisa.

Or. de

Emenda 349
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-
aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità
permezz tal-mainstreaming tal-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta’ diskriminazzjoni u nies 
b'diżabilità, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta’ kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal nies li huma f’riskju ta’ 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tal-
opportunitajiet indaqs, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(ii) u (iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta’ diskriminazzjoni u nies 
b'diżabilità, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta’ kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u l-
aċċess għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità 
għolja, titjieb l-aċċessibiltà għall-persuni 
b’diżabilità, u tiġi faċilitata t-tranżizzjoni 
mill-kura istituzzjonali għal dik ibbażata 
fuq il-komunità, u l-prevenzjoni ta’ kull tip 
ta’ segregazzjoni.
Il-finanzjament tal-FSE m’għandux 
jintnefaq fuq programmi li jsaħħu l-
inugwaljanzi soċjali jew is-segregazzjoni 
(jiġifieri billi joħolqu servizzi li mhumiex 
aċċessibbli għal ħafna membri 
żvantaġġjati tal-komunità). L-effett tal-
investimenti tal-FSE fuq opportunitajiet 
indaqs, aċċess ugwali u l-integrazzjoni 
tal-gruppi marġinalizzati għandu jkun 
eżaminat u rrapportat fir-rigward tal-
Programmi Operattivi kollha. L-Istati 
Membri għandhom jirrapportaw inizjattivi 
ffinanzjati mill-FSE fir-rigward ta’ 
Komunitajiet marġinalizzati u migranti 
fir-Rapporti dwar Riforma Nazzjonali 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
iniżżlu fl-Istrateġija Nazzjonali dwar ir-
Roma tagħhom il-kontribuzzjoni tal-FSE 
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għall-integrazzjoni soċjoekonomika tan-
nies Roma u jirrapportaw annwalment l-
inizjattivi meħuda f’dan il-qasam fir-
Rapporti Soċjali Nazzjonali mehmuża 
mal-Programmi ta’ Riforma Nazzjonali.

Or. en

Emenda 350
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta’ diskriminazzjoni u nies 
b'diżabilità, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta’ kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabilità permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kollha 
rilevanti kif definit fl-Artikolu 3, billi 
tingħata attenzjoni partikolari lil dawk li 
jesperjenzaw diskriminazzjoni multipla. 
Tali azzjonijiet għandhom jimmiraw in-
nies li għandhom riskju ta’ 
diskriminazzjoni u nies b'diżabilità, bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom 
fis-suq tax-xogħol, b’mod partikolari billi 
tittejjeb l-aċċessibbiltà għal dawk 
ikkonċernati fis-suq tax-xogħol, tissaħħaħ 
l-inklużjoni soċjali tagħhom, jitnaqqsu l-
inugwaljanzi f'termini ta’ kisba edukattiva 
u l-istat tas-saħħa u tiġi faċilitata t-
tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għal 
dik ibbażata fuq il-komunità.

Or. en
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Emenda 351
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-
aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità
permezz tal-mainstreaming tal-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […],
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta’ diskriminazzjoni u nies 
b'diżabilità, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta’ kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, mingħajr 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, diżabilità, età 
jew orjentazzjoni sesswali, permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […]. 
Barra minn hekk, l-FSE għandu 
jappoġġja azzjonijiet speċifiċi fi ħdan il-
prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali 
azzjonijiet għandhom jimmiraw in-nies li 
għandhom riskju ta’ diskriminazzjoni ta’ 
kull età u nies b'diżabilità, bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta’ kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

Or. en

Emenda 352
Lívia Járóka

Proposta għal regolament
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
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għall-persuni b'diżabilità permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta’ diskriminazzjoni u nies
b'diżabilità, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta’ kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u
tiġi faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

għall-persuni b'diżabilità permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta’ azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta’ diskriminazzjoni u esklużjoni 
soċjali, bħan-nies b'diżabilità u membri 
ta’ komunitajiet marġinalizzati, bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq 
tax-xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
tal-aċċess tagħhom għal servizzi ta’ 
kwalità fl-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa 
kif ukoll li tiġi faċilitata t-tranżizzjoni mill-
kura istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

Or. en

Emenda        353
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-Artikolu 
3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet għandhom 
jimmiraw in-nies li għandhom riskju ta' 
diskriminazzjoni u nies b'diżabbiltà, bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom 
fis-suq tax-xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-Artikolu 
3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet għandhom 
jimmiraw in-nies li għandhom riskju ta' 
diskriminazzjoni (bħal migranti) u nies 
b'diżabbiltà, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
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soċjali tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi 
f'termini ta' kisba edukattiva u l-istat tas-
saħħa u tiġi faċilitata t-tranżizzjoni mill-
kura istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta' kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

Or. pt

Emenda 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Innovazzjoni soċjali imħassar
1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma 
kollha li jaqaw fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-FSE, kif definit fl-Artikolu 3 ta’ dan 
ir-Regolament, b'mod partikolari bl-għan 
li jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet soċjali.
2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom.
3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
bini tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni 
soċjali, b'mod partikolari permezz tal-
appoġġ tat-tagħlim reċiproku, l-
istabbiliment ta’ netwerks, u t-tixrid tal-
prassi tajba u tal-metodoloġiji.

Or. en

Emenda 355
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
soċjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati, evalwati u mbagħad imtejba
s-soluzzjonijiet innovattivi ta’ suċċess, 
inklużi soluzzjonijiet minn isfel għal fuq 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet soċjali.

Or. en

Emenda 356
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
soċjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati, evalwati u mtejba s-
soluzzjonijiet innovattivi inklużi 
soluzzjonijiet minn isfel għal fuq sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet soċjali.

Or. en

Emenda 357
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
soċjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi fil-livell lokali jew reġjonali
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet soċjali.

Or. fr

Emenda 358
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha
li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
soċjali. 

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
FSE, kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati, ivvalutati u mtejba s-
soluzzjonijiet innovattivi sabiex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet soċjali. Sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għall-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar l-
atturi kollha relevanti jiġu inklużi fl-
implimentazzjoni, partikolarment għandu 
jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
imsieħba soċjali, l-assoċjazzjonijiet soċjali 
u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni.

Or. de

Emenda 359
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. ‘Innovazzjoni soċjali’ tfisser interventi 
ġodda li huma soċjali kemm fl-għanijiet 
tagħhom u anke fil-metodu tagħhom u 
jipprovdu risposti iktar effettivi, effiċjenti, 
sostenibbli u/jew ġusti għal ħtiġijiet 
soċjali li mhumiex milħuqa jew mhux 
milħuqa biżżejjed fit-termini tal-ġlieda 
kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, il-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg u 
xogħol deċenti, biex ikunu ggarantiti 
protezzjoni soċjali xierqa li tipprevjeni l-
faqar, u kundizzjonijiet tax-xogħol 
imtejba, b’hekk isir kontribut għall-
progress soċjali.
L-innovazzjoni soċjali għandha ttejjeb il-
kwalità tal-ħajja u x-xogħol. 
M’għandhiex tkun iġġudikata 
primarjament fuq bażi ta’ kriterji 
ekonomiċi iżda minflok, fuq bażi tal-valur 
miżjur tagħha għas-soċjetà kollha kemm 
hi.

Or. en

Emenda 360
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jippreċiżaw
l-oqsma u t-temi għall-innovazzjoni 
soċjali, li jikkorrispondu għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom u jistgħu jiżviluppaw pjan għall-
valutazzjoni tal-esperjenzi tagħhom u 
għall-kapitalizzazzjoni u t-tixrid tar-
riżultati miksuba. .

Or. it
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Emenda 361
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom.

2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom, inklużi kwistjonijiet relatati ma’ 
innovazzjoni soċjokulturali u li 
jikkorrispondu ma’ azzjonijiet ta’ fondi 
oħra tal-Qafas Strateġiku Komuni (CSF), 
partikolarment il-FEŻR.

Or. en

Emenda 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta' 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba u tal-
metodoloġiji.

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta' 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba u tal-
metodoloġiji, inkluż f’dak li jikkonċerna l-
kriterji komuni għall-kisba ta’ tikketta 
soċjali għall-impriżi.

Or. fr

Emenda 363
Mara Bizzotto
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta’ 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba u tal-
metodoloġiji.

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta’ 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba u tal-
metodoloġiji, inkluż ma’ awtoritajiet 
reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 364
Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni transnazzjonali Kooperazzjoni transnazzjonali u 
interreġjonali

Or. it

Emenda 365
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba minn mill-
inqas żewġ Stati Membri.

1. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw il-
kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. 
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Or. it

Emenda 366
Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba minn mill-
inqas żewġ Stati Membri.

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali u/jew 
interreġjonali bl-għan li jippromwovu t-
tagħlim reċiproku u b'hekk iżidu l-
effettività tal-politiki appoġġati mill-FSE. 
Il-kooperazzjoni transnazzjonali u l-
kooperazzjoni interreġjonali jgħaqqdu 
flimkien l-imsieħba minn mill-inqas żewġ 
Stati Membri. 

Or. it

Emenda 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba minn mill-
inqas żewġ Stati Membri.

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba, li jistgħu 
jinkludu awtoritajiet lokali u urbani, minn 
mill-inqas żewġ Stati Membri.

Or. en
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Emenda 368
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba minn mill-
inqas żewġ Stati Membri.

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba, imsemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru [...],
minn mill-inqas żewġ Stati Membri.

Or. en

Emenda 369
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati kollha rilevanti, inklużi l-
NGOs, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

Or. en

Emenda 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. Wara konsultazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
awtoritajiet lokali u reġjonali, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu temi għall-
kooperazzjoni transnazzjonali minn lista 
proposta mill-Kummissjoni u approvata 
mill-Kumitat tal-FSE.

Or. en

Emenda 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. L-Istati Membri b’kooperazzjoni ma’ 
awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u 
oħrajn jistgħu jagħżlu temi għall-
kooperazzjoni transnazzjonali minn lista 
proposta mill-Kummissjoni u approvata 
mill-Kumitat tal-FSE.

.

Or. en

Emenda 372
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista wara konsultazzjoni mal-imsieħba 
proposta mill-Kummissjoni u approvata 
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mill-Kumitat tal-FSE.

Or. en

Emenda 373
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. L-Istati Membri b’kooperazzjoni ma’ 
awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u 
oħrajn, jistgħu jagħżlu temi għall-
kooperazzjoni transnazzjonali minn lista 
proposta mill-Kummissjoni u approvata 
mill-Kumitat tal-FSE.

Or. en

Emenda 374
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE u 
jipproponi oħrajn li huma kkunsidrati ta’ 
interess.

Or. en

Emenda 375
Mara Bizzotto
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
qafas ta' implimentazzjoni koordinat, 
inklużi kriterji ta' eliġibbiltà komuni, tipi 
u għażla ta' żmien tal-azzjonijiet, u 
approċċi metodoloġiċi komuni għall-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni, bl-għan li 
tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
transnazzjonali.

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-ħolqien ta’ partenarjati transnazzjonali,
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll il-
kapitalizzazzjoni u t-tixrid tar-riżultati utli.  

Or. it

Emenda 376
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
qafas ta’ implimentazzjoni koordinat, 

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti. L-Istati 
Membri għandhom jiġu mħeġġa biex 
jibnu netwerks ta’ inklużjoni soċjali fuq 
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inklużi kriterji ta’ eliġibbiltà komuni, tipi u 
għażla ta’ żmien tal-azzjonijiet, u approċċi 
metodoloġiċi komuni għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, bl-għan li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni transnazzjonali.

livell transnazzjonali inkluż persuni 
interessati rilevanti fis-soċjetà ċivili. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa qafas ta’ implimentazzjoni 
koordinat, inklużi kriterji ta’ eliġibbiltà 
komuni, tipi u għażla ta’ żmien tal-
azzjonijiet, u approċċi metodoloġiċi 
komuni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, 
bl-għan li tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
transnazzjonali.

Or. en

Emenda         377
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-objettivi ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali tal-FSE għandhom jiġu 
vvalutati fid-dawl tal-għanijiet assenjati 
lill-programmi tal-Kooperazzjoni 
Territorjali Ewropea (ETC), u b’hekk 
joħolqu aktar effiċjenza fl-
implimentazzjoni ta’ azzjonijiet appoġġjati 
mid-diversi fondi u f’termini ta’ 
allokazzjoni reġjonali.

Or. fi

Emenda 378
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Parti mill-20% tal-kontribuzzjoni tal-
FSE allokata għall-"promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-
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faqar" għandha tkun iddedikata għal 
skambji tal-esperjenzi ta’ inklużjoni 
soċjali transnazzjonali maħsuba għal 
pubbliku marġinalizzat. Dawn l-esperjenzi 
għandhom ikunu implimentati fil-livell 
reġjonali fil-qafas ta’ inizjattivi li 
jassoċjaw lill-awtoritajiet pubbliċi, l-
imsieħba soċjali u l-assoċjazzjonijiet tar-
reġjuni kkunsidrati.

Or. fr

Emenda 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni
transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u 
10.

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni transnazzjonali kif imsemmi 
fl-Artikoli 9 u 10.

Or. en

Emenda         380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
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transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u 
10.

transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u
10.

B’deroga mill-Artikolu 4(2) u (3), assi 
prijoritarji ddedikati għal kollox, taħt 
programmi operattivi, għal innovazzjoni 
soċjali jew għal kooperazzjoni 
transnazzjonali, jew għal kombinazzjoni 
tat-tnejn, m’għandhomx jiġu inklużi fir-
riżorsi totali tal-FSE f’kull Stat Membru, 
kif imsemmi fl-Artikolu 4(2), jew fl-
allokazzjoni għal kull programm 
operattiv, kif imsemmi fl-Artikolu 4(3).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika stabbiliti fl-Artikolu 4(2) u (3), l-Artikolu 
11 jista’ jibqa’ ma jintużax. Il-finanzjament għal assi prijoritarji ddedikati għal kollox għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-kooperazzjoni transnazzjonali, jew għal kombinazzjoni tat-
tnejn, m’għandux għalhekk jiġi kopert mid-dispożizzjonijiet ta’ konċentrazzjoni tematika. 

Emenda 381
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u 
10.

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u 
10. L-innovazzjoni soċjali u l-azzjonijiet 
ta’ kooperazzjoni transnazzjonali tal-FSE 
jistgħu wkoll jkunu parti ta’ assi 
‘multifunds’ ta’ prijorità.

Or. en
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Emenda 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta’ 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn.

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta’ 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn.

Or. en

Emenda 383
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta’ 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn.

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta’ 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn jew irreferi għall-Artikolu 6(1).

Or. en

Emenda 384
Pervenche Berès
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta' 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn.

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta' 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn, jew fil-każ ta’ partijiet minn 
programmi amministrati direttament mill-
imsieħba soċjali jew l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi.

Or. fr

Emenda 385
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta’ 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn.

2. B'deroga mill-Artikolu 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta’ 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn, jew f’każijiet ta’ partijiet ta’ 
programmi mmexxija minn 
organizzazzjonijiet mhux governattivi jew 
imsieħba soċjali.

Or. en
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Emenda 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lill-innovazzjoni soċjali u l-
kooperazzjoni transnazzjonali, kif 
imsemmi fl-Artikoli 9 u 10, fejn dawn ma 
jkunux koperti minn assi prijoritarju 
dedikat.

(b) lill-kooperazzjoni transnazzjonali, kif 
imsemmi fl-Artikoli 9 u 10, fejn dawn ma 
jkunux koperti minn assi prijoritarju 
dedikat.

Or. en

Emenda 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 389
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-FSE jista’ jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 
lokali, bħall-inizjattivi soċjokulturali,
għall-impjiegi inkluż l-impjieg taż-
żgħażagħ, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali. L-FSE jista’ jintuża bħala l-Fond 
“ewlieni” għal proġetti integrati ta’ 
inklużjoni soċjali taħt l-Artikolu 3(c) 
flimkien mal-prijoritajiet tal-investiment 
jew azzjonijiet tal-FEŻR. Mill-inqas 5 % 
tal-FSE għandu jappoġġja lill-
Investimenti Territorjali Integrati (ITI) kif 
imsemmi fl-Artikolu 99 tar-Regolament 
(UE) Nru […].

Or. en

Emenda 390
Kinga Göncz
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista’ 
jappoġġa l-iżvilupp urban u rurali 
sostenibbli permezz ta’ strateġiji li 
jistabbilixxu azzjonijiet integrati sabiex 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali li jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet 
u ż-żoni rurali li huma elenkati fil-kuntratt 
ta’ sħubija. Sabiex tkun żgurata l-
komplementarjetà mal-FEŻR u jkun 
faċilitat l-aċċess għall-Fondi Strutturali 
għal NGOs żgħar, l-FSE jista’ jintuża 
bħala l-fond ewlieni għal proġetti 
integrati soċjali li jikkombinaw l-
infrastrutturi soċjali u s-servizzi li 
jakkumpanjaw f’żoni mċaħħda.

Or. en

Emenda 391
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



AM\904731MT.doc 183/214 PE489.537v02-00

MT

Emenda 392
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 393
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 394
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kif inhu stabbilit fl-Artikolu 52(2) tar-
Regolament [...] [CPR], l-Istati Membri 
għandhom jallokaw livell xieraq ta’ 
allokazzjoni finanzjarja lill-Assistenza 
Teknika tal-FSE direttament lill-imsieħba 
kollha msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament [...] [CPR], sabiex jiffaċilitaw 
l-involviment u l-parteċipazzjoni ta’ dawn 
l-imsieħba fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi u l-operazzjonijiet u biex 
jappoġġjaw il-bini tal-kapaċitajiet 
tagħhom skont il-Kodiċi ta’ Kondotta 
Ewropew dwar is-Sħubija.

Or. en

Emenda 395
Andrea Cozzolino

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-FSE jista' jipprovdi appoġġ għan-nefqa 
li ġġarrbet għall-operazzjonijiet li jsiru 'l 
barra miż-żona tal-programm, iżda ġewwa 
l-Unjoni, sakemm jiġu ssodisfati ż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin: 

2. l-FSE jista' jipprovdi appoġġ għan-nefqa 
li ġġarrbet għall-operazzjonijiet li jsiru 'l 
barra miż-żona tal-programm, sakemm jiġu 
ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: 

Or. it
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Emenda 396
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-metodi msemmija fl-Artikolu 
57 tar-Regolament (UE) Nru […], il-
Kummissjoni tista' tħallas lura n-nefqa 
mħallsa mill-Istati Membri fuq il-bażi tal-
iskali standard tal-kosti unitarji u s-somom
f'daqqa definiti mill-Kummissjoni. L-
ammonti kkalkulati fuq din il-bażi 
għandhom jitqiesu bħala appoġġ pubbliku 
mħallas lill-benefiċjarji u bħala nefqa 
eliġibbli għall-iskop li jiġi applikat ir-
Regolament (UE) Nru […].

Minbarra l-metodi msemmija fl-Artikolu 
57 tar-Regolament (UE) Nru […], il-
Kummissjoni tista' tħallas lura n-nefqa 
mħallsa mill-Istati Membri fuq il-bażi tal-
iskali standard tal-ispejjeż unitarji u s-
somom f'daqqa definiti mill-Kummissjoni. 
L-ispejjeż unitarji u s-somom f’daqqa 
jistgħu jiġi kkalkolati abbażi tal-ammont 
ta’ parteċipanti nisa attwali li jistgħu 
jvarjaw ’il fuq u ’l isfel sa 20 % fir-
rigward tal-ippjanar. L-ammonti 
kkalkolati fuq din il-bażi għandhom 
jitqiesu bħala appoġġ pubbliku mħallas lill-
benefiċjarji u bħala nefqa eliġibbli għall-
iskop li jiġi applikat ir-Regolament (UE) 
Nru […].

Or. de

Emenda 397
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2</Article>

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan l-iskop il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 16 dwar it-tip ta' operazzjonijiet 
koperati, id-definizzjonijiet tal-iskali 
standard tal-kosti unitarji u s-somom 
f'daqqa u l-ammonti massimi tagħhom, li 
jistgħu jiġu aġġustati skont il-metodi 
normalment miftiehma applikabbli.  

Għal dan l-iskop il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 16 dwar it-tip ta' operazzjonijiet 
koperati, id-definizzjonijiet tal-iskali 
standard tal-kosti unitarji u s-somom 
f'daqqa u l-ammonti massimi tagħhom, li 
jistgħu jiġu aġġustati skont il-metodi 
normalment miftiehma applikabbli, filwaqt 
li tikkunsidra l-esperjenzi li jkunu saru 
bħala parti mill-programmazzjoni 
preċedenti
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Or. it

Emenda 398
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont l-Artikolu 57(1)(d) u (4)(d) tar-
Regolament (UE) Nru […], tista' tintuża 
rata fissa sa 40 % tal-kosti tal-persunal 
diretti eliġibbli sabiex tkopri l-kosti 
eliġibbli ta' operazzjoni li jifdal. 

2. Skont l-Artikolu 57(1)(d) u (4)(d) tar-
Regolament (UE) Nru […], tista' tintuża 
rata fissa ta’ 40 % tal-kosti tal-persunal 
diretti eliġibbli sabiex tkopri l-kosti 
eliġibbli ta' operazzjoni li jifdal.

Or. it

Emenda 399
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' kosti unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-
Artikolu 57(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' 
kull każ b'referenza għal abbozz ta' baġit 
miftiehem ex ante mill-Awtorità ta' 
Tmexxija, fejn l-appoġġ pubbliku ma 
jaqbiżx l-EUR 100 000.

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' spejjeż unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-
Artikolu 57(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' 
kull każ b'referenza għal abbozz ta' baġit 
miftiehem ex ante mill-Awtorità ta' 
Tmexxija, fejn l-appoġġ pubbliku ma 
jaqbiżx l-EUR 200 000.

Or. fr

Emenda 400
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' kosti unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-
Artikolu 57(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' 
kull każ b'referenza għal abbozz ta' baġit 
miftiehem ex ante mill-Awtorità ta' 
Tmexxija, fejn l-appoġġ pubbliku ma 
jaqbiżx l-EUR 100 000.

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' spejjeż unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-
Artikolu 57(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' 
kull każ b'referenza għal abbozz ta' baġit 
miftiehem ex ante mill-Awtorità ta' 
Tmexxija, fejn l-ammont ta’ 
kofinanzjament tal-Unjoni ma jaqbiżx l-
EUR 100 000.

Or. fr

Emenda 401
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrau 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għotjiet li għalihom l-appoġġ pubbliku 
ma jaqbiżx l-EUR 50 000 għandhom 
jieħdu l-forma ta' somom f'daqqa jew skali 
standard ta' kosti unitarji, għajr għall-
operazzjonijiet li jirċievu appoġġ fi ħdan il-
qafas ta' skema ta' għajnuna mill-istat.

4. L-għotjiet li għalihom l-appoġġ pubbliku 
ma jaqbiżx l-EUR 100 000 għandhom 
jieħdu l-forma ta' somom f'daqqa jew skali 
standard ta' spejjeż unitarji, għajr għall-
operazzjonijiet li jirċievu appoġġ fi ħdan il-
qafas ta' skema ta' għajnuna mill-Istat.

Or. fr

Emenda 402
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għotjiet li għalihom l-appoġġ pubbliku 
ma jaqbiżx l-EUR 50 000 għandhom
jieħdu l-forma ta' somom f'daqqa jew skali 
standard ta' kosti unitarji, għajr għall-
operazzjonijiet li jirċievu appoġġ fi ħdan 
il-qafas ta' skema ta' għajnuna mill-istat. 

4. L-għotjiet li għalihom l-appoġġ pubbliku 
ma jaqbiżx l-EUR 50 000 jistgħu jieħdu l-
forma ta' somom f'daqqa jew skali standard 
ta' kosti unitarji. 

Or. it

Emenda 403
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għotjiet li għalihom l-appoġġ 
pubbliku ma jaqbiżx l-EUR 50 000
għandhom jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa jew skali standard ta' kosti unitarji, 
għajr għall-operazzjonijiet li jirċievu 
appoġġ fi ħdan il-qafas ta' skema ta' 
għajnuna mill-istat.

4. L-għotjiet li għalihom l-ammont ta’ 
kofinanzjament mill-Unjoni ma jaqbiżx l-
EUR 50 000 għandhom jieħdu l-forma ta' 
somom f'daqqa jew skali standard ta' 
spejjeż unitarji, għajr għall-operazzjonijiet 
li jirċievu appoġġ fi ħdan il-qafas ta' skema 
ta' għajnuna mill-Istat.

Or. fr

Emenda 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista’ jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tiegħu permezz ta’ strumenti 
finanzjarji.
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garanzija, fondi ta’ investiment u fondi ta’ 
self.

Or. en

Emenda 405
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 
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sabiex tiddefinixxi r-regoli u l-
kundizzjonijiet speċifiċi għall-
applikazzjonijiet tal-Istati Membri, inklużi 
l-limiti, għall-garanziji bbażati fuq il-
politiki, filwaqt li tiżgura b'mod 
partikolari li l-użu tagħhom ma jwassalx 
għal livelli eċċessivi ta’ dejn tal-korpi 
pubbliċi.
Kull applikazzjoni għandha tiġi vvalutata 
mill-Kummissjoni, u l-Kummissjoni 
għandha tapprova kull "garanzija tal-
FSE bbażata fuq il-politiki" sakemm din 
taqa' fil-qasam ta’ attività tal-Programm 
Operattiv imsemmi fl-Artikolu 87 tar-
Regolament (UE) Nru […] u sakemm 
tkun konformi mar-regoli u l-
kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Garanziji tal-FSE ibbażati fuq il-politika joħolqu theddida li l-flus mill-FSE jistgħu jintużaw 
mhux skont il-prijoritajiet tal-investiment u l-għanijiet tematiċi tal-fond. Għaldaqstant din id-
dispożizzjoni għandha tiġi mħassra.

Emenda        407
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummizzjoni Emenda

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

imħassar

Or. pt
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Emenda 408
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-

kondizzjonalitajiet
1. L-Artikolu 17(5) tar-Regolament (UE) 
Nru [...] dwar kundizzjonalitajiet ex ante 
m’għandux japplika fir-rigward tas-
sospensjoni tal-pagamenti mill-FSE.
2. L-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] dwar il-kundizzjonalità marbuta 
mal-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri m’għandux japplika fir-
rigward tas-sospensjoni ta’ pagamenti 
mill-FSE.
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Or. en

Emenda 410
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħaddiema li jingħataw is-sensja bħala 
riżultat ta’ tfixkil serju tal-ekonomija 
lokali, reġjonali jew nazzjonali kkawżat 
minn kriżi mhux mistennija jew bħala 
riżultat ta’ tnaqqis rapidu f’settur 
partikolari jew delokalizzazzjoni ta’ 
attivitajiet lejn pajjiżi li mhumiex membri 
tal-UE

Or. en

Emenda 411
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inattivi u l-iktar ’il bogħod mis-suq tax-
xogħol

Or. en

Emenda 412
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Annex 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni vulnerabbli li huma f’pożizzjoni 
żvantaġġata fir-rigward tal-aċċess għas-
suq konvenzjonali tal-kreditu

Or. en

Emenda 413
Elisabeth Schroedter

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

persuni ta’ taħt il-25 sena, li huma jew 
f’impjieg, fl-edukazzjoni jew taħriġ (mill-
ġdid) fi żmien erba’ xhur minn mindu 
telqu mill-iskola

Or. en

Emenda 414
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Annex 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni li għandhom ’il fuq minn 54 sena 
li qed isofru minn tiċħid materjali serju

Or. en

Emenda 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· migranti, persuni bi sfond barrani, 
minoritajiet (inklużi l-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**

· migranti, persuni li qed ifittxu l-asil, 
refuġjati, persuni bi sfond barrani, 
minoritajiet (inklużi l-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma) **

Or. en

Emenda 416
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· migranti, persuni bi sfond barrani, 
minoritajiet (inklużi l-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**

· migranti, refuġjati u persuni li qed ifittxu 
l-asil, persuni bi sfond barrani, minoritajiet 
(inklużi l-komunitajiet marġinalizzati bħar-
Roma)**

Or. en

Emenda 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni f’riskju ta’ faqar

Or. en

Emenda 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni li jsofru minn tiċħid materjali 
serju

Or. en

Emenda 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġenituri waħedhom

Or. en

Emenda 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni mingħajr dar

Or. en

Emenda 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni mill-iktar distretti foqra
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Or. en

Emenda 422
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni f’riskju ta’ faqar (dħul medju)

Or. en

Emenda 423
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni f’riskju ta’ faqar

Or. en

Emenda 424
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nies li jsofru minn tiċħid materjali serju

Or. en

Emenda 425
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nies taħt it-18-il sena li jgħixu fi djar 
b’persuni qiegħda fit-tul

Or. en

Emenda 426
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġenituri waħedhom

Or. en

Emenda 427
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nies mingħajr dar

Or. en

Emenda 428
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· għadd ta’ proġetti implimentati bis-sħiħ 
jew parzjalment mill-imsieħba soċjali jew 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi

· għadd ta’ proġetti implimentati bis-sħiħ 
jew parzjalment mill-imsieħba soċjali jew 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jew 
persuni interessati oħra

Or. en

Emenda 429
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness1 – punt 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· għadd ta’ proġetti li jimmiraw l-
amministrazzjonijiet pubbliċi jew is-
servizzi pubbliċi

· għadd ta’ proġetti li jimmiraw l-
amministrazzjonijiet pubbliċi jew is-
servizzi pubbliċi fuq livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali

Or. en

Emenda 430
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· għadd ta’ mikroimpriżi u impriżi żgħar u 
medji appoġġati

· għadd ta’ mikroimpriżi u impriżi żgħar u 
medji appoġġati, impriżi kooperattivi u 
impriżi tal-ekonomija soċjali 

Or. en

Emenda 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Numru ta’ proġetti fl-iktar distretti foqra

Or. en

Emenda 432
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Numru ta’ mikroimpriżi, impriżi żgħar u 
ta’ daqs medju appoġġjati, impriżi 
kooperattivi, impriżi ta’ ekonomija soċjali 
li huma mmexxija minn nisa jew li 
għandhom maġġoranza ta’ nisa fuq il-
bord eżekuttiv jew ta’ superviżjoni

Or. en

Emenda 433
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […].

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. Kull dejta mingħajr relevanza 
speċifika għas-sess ukoll għandha tkun 
imqassma skont is-sess.

Or. en
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Emenda 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti involuti f’xogħol volontarju 
meta jitilqu

Or. en

Emenda 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa ’l fuq mil-livell 
relattiv tal-faqar u lil hinn minn tiċħid 
materjali serju

Or. en

Emenda436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwal ta’ parteċipanti u utenti tas-
servizzi minn gruppi żvantaġġati ta’ 
persuni fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, li qed 
jiksbu kwalifikazzjoni u fl-impjieg meta 
jitilqu

Or. en
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Emenda 437
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nisa li jibqgħu f’sitwazzjoni ta’ xogħlijiet 
prekarji

Or. en

Emenda 438
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Annex 1 – punt 3 – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nisa li jsiru indipendenti ekonomikament

Or. en

Emenda 439
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda fin-numru ta’ nisa fis-setturi MINT

Or. en

Emenda 440
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti involuti f’xogħol volontarju 
meta jitilqu

Or. en

Emenda 441
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa mil-livell relattiv ta’ 
faqar

Or. en

Emenda 442
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa minn tiċħid 
materjali serju

Or. en

Emenda 443
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4g (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwal ta’ parteċipanti, utenti tas-
servizzi minn gruppi żvantaggjati fl-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kisba tal-
kwalifiki, l-impjieg meta jitilqu

Or. en

Emenda 444
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjonijiet tal-pareteċipanti tal-
valur tal-intervent (fit-termini taż-żieda 
fill-benessri emozzjonali tagħhom, l-
iżvilupp tal-ħiliet tagħhom...), il-
klassifikazzjoni tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni matul l-intervent

Or. en

Emenda 445
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwal ta’ parteċipanti b’diżabilità 
f’impjieg wara li jirċievu l-appoġġ

Or. en

Emenda 446
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwal ta’ parteċipanti b’diżabilità li 
ġew trasferiti b’suċċess minn kura 
bbażata fuq l-istituzzjonijiet għal waħda 
bbażata fuq il-komunità.

Or. en

Emenda 447
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. Id-dejta kollha għandha 
titqassam skont is-sess.

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. Id-dejta kollha għandha 
titqassam skont is-sess u għandha 
tiddependi fuq ir-riżultat mistenni tad-
dehra tal-prijorità tal-investiment, jekk il-
persuni jew il-parteċipanti jkunu taħt il-
25 sena, bejn il-25 u l-54 sena u ’il fuq 
minn 54 sena.

Or. en

Emenda 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg sitt xhur wara · parteċipanti li sabu impjieg full-time, 
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li telqu part-time u li jaħdmu għal rashom sitt 
xhur wara li telqu

Or. en

Emenda449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti b’sitwazzjoni tal-impjieg 
imtejba 6 xhur wara li telqu (it-tip ta’ 
impjieg - full jew part-time, pagi meta 
mqabbla mal-livell minimu jew 
nazzjonali, in-natura tal-kuntratti)

Or. en

Emenda 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipanti huma involuti b’mod attiv 
f’netwerks komunitarji jew soċjali

Or. en

Emenda 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti f’impjieg full-time, part-time 
jew li jaħdmu għal rashom sena wara li 
telqu

Or. en

Emenda 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa ’il fuq mil-livell 
relattiv tal-faqar li qed jgħixu ’il fuq mill-
faqar relattiv sena wara li telqu

Or. en

Emenda453
Gabriele Zimmer, Cornelia ErnstProposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa mit-tiċħid materjali 
serju li jibqgħu ’il barra minn tiċħid 
materjali serju sena wara li telqu

Or. en

Emenda 454
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg sitt xhur wara 
li telqu

· parteċipanti li sabu impjieg full-time sitt 
xhur wara li telqu

Or. en

Emenda 455
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti f’impjieg part-time 6 xhur 
wara li telqu

Or. en

Emenda 456
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol imtejba sitt xhur wara li telqu

· parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol imtejba sitt xhur wara li telqu (it-tip 
ta’ impjieg – full- jew part-time, pagi 
mqabbla mal-livell minimu jew 
nazzjonali, in-natura tal-kuntratti)

Or. en

Emenda 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – punti (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) parteċipanti li saru indipendenti mill-
benefiċċji

Or. en

Emenda 458
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti f’impjieg full-time sena wara 
li telqu

Or. en

Emenda 459
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti involuti b’mod attiv 
f’netwerks komunitarji u soċjali

Or. en

Emenda 460
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti f’impjieg part-time sena 
wara li telqu

Or. en

Emenda 461
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti li jaħdmu għal rashom sena 
wara li telqu

Or. en

Emenda 462
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti b’sitwazzjoni mtejba fis-suq 
tax-xogħol sena wara li telqu

Or. en

Emenda 463
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 f (ġdid)



PE489.537v02-00 210/214 AM\904731MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa u li qed jgħixu ’il 
fuq mil-livell relattiv tal-faqar sena wara 
li telqu

Or. en

Emenda 464
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipanti meħlusa minn tiċħid 
materjali serju li jibqgħu barra mit-tiċħid 
materjali serju sena wara li telqu

Or. en

Emenda 465
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nisa li jibqgħu f’sitwazzjoni ta’ xogħol 
prekarju sena wara li telqu

Or. en

Emenda 466
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3i (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Nisa li jsiru indipendenti ekonomikament 
sena wara li telqu

Or. en

Emenda 467
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwal ta’ kura bbażata fuq 
istituzzjonijiet li m’għadhiex teżisti 
mqabbel man-numru totali oriġinali fil-
bidu tal-perjodu ta’ kejl.

Or. en

Emenda 468
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal ta’ persuni ’il fuq minn 54 
sena li jsofru minn tiċħid materjali serju

Or. en

Emenda 469
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3l (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis fin-numru ta’ każijiet ta’ 
diskriminazzjoni rreġistrati mill-korp jew 
korpi deżijnat/i għall-promozzjoni ta’ 
trattament ugwali għal kulħadd mingħajr 
diskriminazzjoni fix-xogħol u l-
okkupazzjoni u fir-riżultat mistenni tal-
prijorità tal-investiment f’oqsma lil hinn 
mix-xogħol u l-okkupazzjoni

Or. en

Emenda 470
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3m (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda fin-numru ta’ nisa fis-setturi MINT 
sena wara li telqu

Or. en

Emenda 471
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 n (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Perċentwal ta’ parteċipanti f’impjieg sena 
wara li ngħataw l-appoġġ

Or. en

Emenda 472
Elisabeth Schroedter
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3o (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal ta’ kura bbażata fuq l-
istituzzjonijiet li m’għadhiex teżisti 
imqabbel man-numru totali oriġinali fil-
bidu tal-perjodu ta’ kejl.

Or. en

Emenda 473
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3p (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perċentwal ta’ persuni taħt it-18-il sena 
li jgħixu fi djar b’persuni qiegħda fit-tul

Or. en

Emenda 474
Elisabeth Schroedter

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(4) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Għandha tinġabar fuq il-
bażi ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ 
parteċipanti f'kull assi prijoritarju jew 
subprijoritarju. Il-validità interna tal-
kampjun għandu jiġi żgurat b'tali mod li d-
dejta tista’ tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-
assi prijoritarju jew subprijoritarju. Id-dejta 

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(4) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Għandha tinġabar fuq il-
bażi ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ 
parteċipanti f'kull assi prijoritarju jew 
subprijoritarju. Il-validità interna tal-
kampjun għandu jiġi żgurat b'tali mod li d-
dejta tista’ tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-
assi prijoritarju jew subprijoritarju. Id-dejta 
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kollha għandha titqassam skont is-sess. kollha għandha titqassam skont is-sess u 
għandha tiddependi fuq ir-riżultat 
mistenni mill-prijorità ta’ investiment, 
jekk il-persuni jew il-parteċipanti jkunu 
taħt il-25 sena, bejn il-25 u l-54 sena u ’il 
fuq minn 54 sena.

Or. en


