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Emenda 64

Milan Cabrnoch

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
0

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Proposta għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is certainly an urgent need to provide help and assistance to the most deprived across 
the European Union, we believe however, that measures of this type are better and more 
efficiently delivered by individual Member States through their national social programmes, 
and their regional and local authorities, who are best placed to identify and meet the needs of 
deprived people and children in their countries. The EU cohesion policy should concentrate 
on activating measures and contribute to tackling poverty through European Social Fund 
(ESF) programmes to help disadvantaged people enter employment. We believe that proposal 
is inconsistent with the principle of subsidiarity. Furthermore we doubt efficiency of this 
mechanism, are afraid of additional bureaucratic structures and effects of such a re-
distribution.

Emenda 65
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Titolu 0

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 

EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar il-fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn

dwar il-fond għal Għajnuna Alimentari
Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn

Or. fr
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Emenda 66
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali u b’mod partikolari l-
Artikoli 1, 24, 34 tagħha;

Or. en

Emenda 67
Emer Costello

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Wara li kkunsidra l-Eurofound (2012), 
it-Tielet Stħarriġ fuq il-Kwalità tal-Ħajja 
fl-Ewropa – il-Kwalità tal-Ħajja fl-
Ewropa: L-impatti tal-kriżijiet;

Or. en

Emenda 68
Emer Costello

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Wara li kkunsidra l-Eurofound (2012) 
Servizzi ta’ konsulenza dwar id-dejn tal-
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familji fl-Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 69
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) B’mod konformi mal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010, fejn ġiet adottata l-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-Unjoni 
u l-Istati Membri stabbilixxew għalihom 
infushom l-għan li jnaqqsu l-għadd ta’
persuni li qegħdin jgħixu fir-riskju ta’ faqar 
u ta’ esklużjoni soċjali b’mill-inqas 
20 miljun sal-2020. Iżda jidher ċar li n-
numru ta’ nies fir-riskju ta’ faqar jew 
esklużjoni soċjali żdied, u laħaq 24.2 % fl-
2011 mqabbel ma’ 23.4 % fl-2010.

Or. fr

Emenda 70
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B’mod konformi mal-konklużjonijiet 
tal-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010, fejn ġiet adottata l-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-Unjoni 
u l-Istati Membri stabbilixxew għalihom 
infushom l-għan li jnaqqsu l-għadd ta’

(1) Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u 
prodotti agrikoli u l-għajnuna lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn hija ta’ bżonn kbir meta 
wieħed iqis li b’mod konformi mal-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-
17 ta’ Ġunju 2010, fejn ġiet adottata l-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 



AM\928565MT.doc 5/151 PE506.141v01-00

MT

persuni li qegħdin jgħixu fir-riskju ta’ faqar 
u ta’ esklużjoni soċjali b’mill-inqas 
20 miljun sal-2020.

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-Unjoni 
u l-Istati Membri stabbilixxew għalihom 
infushom l-għan li jnaqqsu l-għadd ta’
persuni li qegħdin jgħixu fir-riskju ta’ faqar 
u ta’ esklużjoni soċjali b’mill-inqas 
20 miljun sal-2020.

Or. fr

Amendment 71
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni materjal jew saħansitra 
privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 
qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 
huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-
miżuri ta’ attivazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 
partikolari tar-Regolament (UE) 
Nru […FSE].

(2) Fl-2011, madwar 24.2 % tal-
popolazzjoni Ewropea (xi 119,6 miljun 
persuna li 25 miljun minnhom kienu tfal, 
fl-UE-27) kienet ikkunsidrata bħala 
f’riskju ta’ faqar u/jew ta’ esklużjoni 
soċjali skont id-definizzjoni adottata mill-
istrateġija Ewropa 2020. Fil-pajjiżi fejn 
kienu applikati l-politiki ta’ awsterità, l-
għadd ta’ persuni li jbatu minn privazzjoni 
materjali b’mod allarmanti u dawk il-
persuni ta’ spiss huma esklużi wisq biex 
jibbenefikaw mill-miżuri ta’ attivazzjoni 
tar-Regolament (UE) Nru [...CPR], u, 
b’mod partikolari tar-Regolament (UE) 
Nru […FSE], li jagħti, f’dan il-kunest, 
rwol importanti għall-Fond għall-
Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar 
fil-Bżonn.

Or. pt

Emenda 72
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni materjal jew saħansitra 
privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 
qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 
huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-
miżuri ta’ attivazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 
partikolari tar-Regolament (UE)
Nru […FSE].

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni materjali jew saħansitra 
privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 
qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ġew
esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-miżuri 
ta’ attivazzjoni tradizzjonali tar-
Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 
partikolari tar-Regolament (UE) Nru 
[…FSE]. Billi dan l-iżvilupp imur kontra 
l-għan stabbilit fl-istrateġija tal-Unjoni 
għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv.

Or. en

Emenda 73
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni materjal jew saħansitra 
privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 
qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 
huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-
miżuri ta’ attivazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 
partikolari tar-Regolament (UE) 
Nru […FSE].

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni alimentari u materjali jew 
saħansitra privazzjoni alimentari u
materjali gravi fl-Unjoni qiegħed jiżdied u 
dawk il-persuni ta’ spiss huma esklużi wisq 
biex jibbenefikaw mill-miżuri ta’
attivazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru [...CPR], u, b’mod partikolari tar-
Regolament (UE) Nru […FSE].

Or. fr

Emenda 74
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward
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Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2 a) L-Artikolu 2 tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea jenfasizza li l-Unjoni hija msejsa 
fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-
bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-
ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-
drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal 
minoranzi.

Or. en

Emenda 75
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jitqies li l-għan tat-tnaqqis 
b’mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’
persuni fir-riskju tal-faqar u esklużjoni 
soċjali huwa l-ewwel pass biex jintlaħqu l-
għanijiet l-oħra tal-istrateġija Ewropa 
2020.

Or. es

Emenda 76
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-2010, kważi kwart tal-Ewropej 
(119.6 miljun) kienu fir-riskju ta’ faqar 
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jew esklużjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. 
Dan jirrappreżenta żieda ta’ kważi 4 
miljun persuna mill-2009. Fost dawn il-
119.6 miljun ruħ, 18-il miljun jiddependu 
kważi kuljum fuq pakketti tal-ikel jew 
ikliet imqassma minn assoċjazzjonijiet 
volontarji.

Or. fr

Emenda 77
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-Artikolu 6 tat- Trattat tal-Unjoni 
Ewropea jenfasizza li l-Unjoni 
tirrikonoxxi d-drittijiet, il-libertajiet u l-
prinċipji stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 78
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Madwar 120 miljun persuna jinsabu 
mhedda mill-esklużjoni soċjali fl-Unjoni, 
peress li jinsabu f’riskju gravi tal-faqar, 
ibatu minn privazzjoni materjali gravi jew 
jgħixu f’familji b’parteċipazzjoni ta’
xogħol baxxa ħafna.



AM\928565MT.doc 9/151 PE506.141v01-00

MT

Or. es

Emenda 79
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Sabiex tiġi evitata l-
marġinalizzazzjoni tal-gruppi vulnerabbli 
u bi dħul baxx u biex tiġi evitata żieda fir-
riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali, huwa 
meħtieġ li jiġu implimentati strateġiji ta’
inklużjoni attiva, servizzi aċċessibbli ta’
kwalità u modi għat-tiftix ta’ impjiegi.

Or. es

Emenda 80
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, 
sabiex tippromwovi l-iżvilupp armonjuż 
tagħha in ġenerali, l-Unjoni għandha 
tiżviluppa u ssegwi azzjonijiet li jwasslu 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 
u territorjali tagħha.

(3) Tmienja fil-mija taċ-ċittadini Ewropej 
jgħixu f’kundizzjonijiet ta’ privazzjoni 
materjali gravi, mingħajr il-possibbiltà li 
jgħixu ħajja deċenti. Madanakollu, il-
faqar u l-esklużjoni soċjali mhumiex 
uniformi madwar l-UE u l-gravità tas-
sitwazzjoni tvarja bejn l-Istati Membri. L-
Artikolu 174 tat-Trattat jipprovdi li, sabiex 
tippromwovi l-iżvilupp armonjuż tagħha
inġenerali, l-Unjoni għandha tiżviluppa u 
ssegwi azzjonijiet li jwasslu għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tagħha.

Or. en
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Emenda 81
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn ’il 
quddiem il-’Fond’) għandu jsaħħaħ il-
koeżjoni soċjali, billi jikkontribwixxi għat-
tnaqqis tal-faqar fl-Unjoni billi jsostni 
skemi nazzjonali li jikkontribwixxu biex
itaffu l-privazzjoni alimentari, inaqqsu l-
ħela tal-prodotti tal-ikel u jnaqqsu l-effetti 
negattivi fuq il-klima.

Or. fi

Emenda 82
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 83
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 85
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 86
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ammont simboliku offrut f’dan il-Fond għandu jiffoka prinċiparjament fuq il-provvista tal-
ikel ta’ emerġenza. Madanakollu, il-Fond bl-ebda mod ma għandu jitqies mill-Istati Membri 
bħala opportunità għalihom biex inaqqsu l-baġits tagħhom għall-programmi nazzjonali ta’
riintegrazzjoni soċjali u l-eradikazzjoni tal-faqar, li jibqgħu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri.

Emenda 87
Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 88
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

fil-każ tiegħu l-privazzjoni materjali tal-
persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. es

Emenda 89
Alejandro Cercas

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm problema bit-traduzzjoni tal-kelma “Homelessness” fil-verżjoni Spanjola tat-test 

Emenda 90
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sa mill-1987 l-Unjoni tat liċ-ċittadini 
tagħha l-aktar fil-bżonn, għajnuna 
alimentari diretta mill-istokkijet agrikoli. 
Din wasslet għal sitwazzjoni fejn numru 
konsiderevoli ta’ riċevituri saru 
dipendenti mill-provvista tal-ikel għal 
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dawk l-aktar fil-bżonn. Il-Fond għandu 
jagħmel ġustizzja minn din id-dipendenza 
fuq il-programmi preċedenti tal-Unjoni 
għall-ikel lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Or. en

Emenda 91
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Fond ma jistax jissosstitwixxi l-
politiki pubbliċi mwettqa mill-gvernijiet 
tal-Istat Membru biex jillimitaw il-bżonn 
għall-għajnuna alimentari ta’ emerġenza 
u biex jiżviluppaw għanijiet sostenibbli u 
politiki għall-eradikazzjoni sħiħa tal-ġuħ, 
il-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikomplu jiżviluppaw proġetti sostenibbli fuq perjodu twil sabiex 
jeqirdu l-faqar, il-privazzjoni u l-esklużjoni soċjali. Din ir-responsabbiltà ma tista’ bl-ebda 
mod tiġi sostitwita jew imnaqqsa billi jintużaw riżorsi mill-Fond Ewropej.

Emenda 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minħabba n-numru dejjem jiżdied ta’
persuni fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni 
soċjali u li dan se jkompli jikber matul is-
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snin li ġejjin, huwa meħtieġ li jiżdiedu r-
riżorsi previsti biex jiffinanzjaw il-Fond fi 
ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali.

Or. es

Emenda 93
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Fond għandu jappoġġja l-
inizjattivi pubbliċi u privati kollha u s-
sħubiji li jippromwovu d-donazzjonijiet 
tal-ikel jew prodotti bażiċi tal-
konsumatur.

Or. fr

Emenda 94
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Fond għandu jikkontribwixxi 
għall-isforzi tal-Istati Membri biex 
itemmu l-privazzjoni materjali akuta tal-
persuni bla dar, skont ir-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-14 ta’ Settembru 
2011.

Or. es

Emenda 95
Marije Cornelissen
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Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fl-UE, 90 miljun tunnellata ta’ ikel 
fis-sena huwa moħli, li minnu, parti 
konsiderovoli hija sigura u tajba għall-
konsum. Ħafna benefiċjarji diġà 
għandhom sorsi ta’ provvista minbarra l-
appoġġ tal-UE bħal supermarkits 
reġjonali jew lokali, bdiewa, ristoranti 
eċċ, li fl-istess ħin jipprovdu għajnuna lil 
dawk l-aktar fil-bżonn u jipprevjenu l-
ħela tal-ikel. Minbarra l-isforzi sabiex 
titnaqqas il-ħela tal-ikel bl-appoġġ ta’
programmi oħra tal-UE, dan il-Fond 
għandu jappoġġja l-iżvilupp jew it-tisħiħ 
ta’ dawn il-ktajjen lokali tal-provvista tal-
ikel biex b’hekk titnaqqas il-ħela tal-ikel.

Or. en

Emenda 96
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti tal-ikel 
imqassma lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. fi

Emenda 97
Marije Cornelissen
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 3 tal-Fond Soċjali 
Ewropew.

Or. en

Emenda 98
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti alimentari
mqassma lill-persuni fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 99
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw (6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
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ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti u l-kwalità 
tal-prodotti alimentari mqassma lill-
persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 100
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Philippe Boulland, 
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti u l-kwalità 
tal-prodotti alimentari mqassma lill-
persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 101
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti mqassma 
lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

(6) Dawk id-dispożizzjonijiet jiżguraw 
ukoll li l-operazzjonijiet appoġġjati 
jikkonformaw mal-liġijiet nazzjonali u tal-
Unjoni applikabbli, b’mod partikolari fir-
rigward tas-sigurtà tal-prodotti u l-kwalità 
tal-prodotti alimentari mqassma lill-
persuni l-aktar fil-bżonn.
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Or. fr

Emenda 102
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali.

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istati Membri li 
jipparteċipaw fil-programm permezz ta’
metodu oġġettiv u trasparenti li jirrifletti d-
differenzi f’termini ta’ faqar u ta’
privazzjoni materjali u l-miżura ta’
dipendenza tal-benefiċjarji fuq il-
programmi preċedenti tal-Unjoni għall-
ikel lil dawk l-aktar fil-bżonn.

Or. en

Emenda 103
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar
u ta’ privazzjoni materjali.

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti,
li juża indikaturi bħal-livell limitu ta’
faqar relattiv.

Or. fr
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Emenda 104
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali.

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali, bħal-linja tal-
faqar relattiva.

Or. es

Emenda 105
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali.

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar, 
ta’ faqar relattiv u ta’ privazzjoni 
materjali.

Or. fr
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Emenda 106
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali.

(7) Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju 
xieraq, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, analiżi annwali tar-
riżorsi globali skont l-Istat Membru 
permezz ta’ metodu oġġettiv u trasparenti 
li jirrifletti d-differenzi f’termini ta’ faqar u 
ta’ privazzjoni materjali li jeżistu f’kull 
Stat Membru, b’kont meħud tan-numru 
ta’ persuni f’kull Stat Membru li jistgħu 
jitqiesu bħala persuni l-aktar fil-bżonn, u 
b’kont meħud tal-ammonti li ġew allokati 
lill-Istati Membri li kienu jipparteċipaw 
fil-PEAD.

Or. fr

Emenda 107
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 108
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) Il-programm operattiv ta’ dawk l-Istati 
Membri li jagħżlu li jipparteċipaw fil-
Fond għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, u jiddeskrivi l-għanijiet u l-
karatteristiċi tal-għajnuna lill-persuni l-
aktar fil-bżonn li sejrin jiġu pprovduti 
permezz tas-sostenn ta’ skemi nazzjonali. 
Għandu jinkludi wkoll l-elementi 
neċessarji biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
programm operattiv billi tingħata 
attenzjoni partikolari għat-tnaqqis fil-ħela 
tal-ikel u t-tisħiħ tal-ktajjen lokali tal-
provvista tal-ikel.

Or. en

Emenda 109
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-programm operattiv.

Or. fr

Emenda 110
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 111
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-programm operattiv ta’ kull Stat 
Membru għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, u jiddeskrivi l-għanijiet u l-
karatteristiċi tal-għajnuna lill-persuni l-

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

aktar fil-bżonn li sejrin jiġu pprovduti 
permezz tas-sostenn ta’ skemi nazzjonali.
L-aċċess għall-ikel għandu jkun l-ewwel 
nuqqas li jiġi indirizzat mill-Istati 
Membri. Il-programm għandu jinkludi 
wkoll l-elementi neċessarji biex tiġi 
żgurata l-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti.

Or. es

Emenda 112
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 113
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Membru għandu jidentifika u jiġġustifika l-
forom ta’ privazzjoni materjali li sejrin jiġu 
indirizzati, filwaqt li tingħata prijorità lill-
provvista tal-ikel u l-prodotti bażiċi, li 
huma ta’ importanza kbira, jiddeskrivi l-
għanijiet u l-karatteristiċi tal-għajnuna lill-
persuni l-aktar fil-bżonn li sejrin jiġu 
pprovduti permezz tas-sostenn ta’ skemi 
nazzjonali. Għandu jinkludi wkoll l-
elementi neċessarji biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
programm operattiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u prodotti bażiċi għandha tkun ta’ prijorità fuq azzjonijiet 
oħra biex jiġi żgurat li madwar 43 miljun Ewropew li ma jkunux jistgħu jitimgħu lilhom 
infushom b’mod adegwat jew xieraq ikunu jistgħu għall-inqas jilħqu l-livell minimu ta’
għajxien.

Emenda 114
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe 
Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr



AM\928565MT.doc 27/151 PE506.141v01-00

MT

Emenda 115
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri 
f’dan il-fond għandha tkun volontarja

Or. en

Emenda 116
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi massimizzata l-effikaċja tal-
Fond, b’mod partikolari fir-rigward taċ-
ċirkostanzi nazzjonali, huwa xieraq li tiġi 
stabbilita proċedura għall-emenda 
potenzjali tal-programm operattiv.

(9) Sabiex tiġi massimizzata l-effikaċja tal-
Fond u tiġi żgurata sinerġija massima 
mal-miżuri tal-FSE, b’mod partikolari fir-
rigward ta’ tibdil possibbli taċ-ċirkostanzi 
nazzjonali, huwa xieraq li tiġi stabbilita 
proċedura għall-emenda potenzjali tal-
programm operattiv.

Or. en

Emenda 117
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu rispettati l-għażliet ta’
politika nazzjonali, il-parteċipazzjoni fid-
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diversi għanijiet tal-Fond għall-Istati 
Membri ma għandhiex tkun obbligatorja.

Or. en

Emenda 118
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-iskambji ta’ esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki għandhom valur miżjud sinifikanti 
u l-Kummissjoni għandha tiffaċilita tixrid
bħal dan.

(10) L-innovazzjoni soċjali u l-iskambji ta’
esperjenzi u tal-aħjar prattiki għandhom 
valur miżjud sinifikanti, speċjalment bejn 
organizzazzjonijiet li jagħmlu użu minn 
fondi tal-UE jew fondi pubbliċi oħra jew 
għajnuna u dawk li ma jagħmlux hekk, u
l-Kummissjoni għandha tiffaċilita tali
tixrid u promozzjoni, u għandha tingħadd 
fl-ammont tal-assistenza teknika kif 
stabbilit fl-Art, 108 Regolamenti ta’
Dispożizzjonijiet Komuni dwar il-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 
(minn hawn ‘il  quddiem il-Fondi ESI).

Or. en

Emenda 119
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-iskambji ta’ esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki għandhom valur miżjud sinifikanti 
u l-Kummissjoni għandha tiffaċilita tixrid 
bħal dan.

(10) L-iskambji ta’ esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki għandhom valur miżjud sinifikanti 
u l-Kummissjoni għandha tiffaċilita tixrid 
bħal dan. L-iskambji ta’ esperjenza se 
jgħinu biex jidentifikaw u jsolvu problema 
komuni b’mod iktar faċli, u huwa meħtieġ 
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li l-organizzazzjonijiet imsieħba 
jipparteċipaw b’mod attiv fihom.

Or. es

Emenda 120
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-iskambji ta’ esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki għandhom valur miżjud sinifikanti 
u l-Kummissjoni għandha tiffaċilita tixrid 
bħal dan.

(10) L-iskambji ta’ esperjenzi u tal-aħjar 
prattiki għandhom valur miżjud sinifikanti 
u l-Kummissjoni għandha tiffaċilita
promozzjoni u tixrid bħal dan.

Or. fr

Emenda 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jimmonitorjaw il-progress tal-
implimentazzjoni tal-programmi operattivi, 
l-Istati Membri għandhom ifasslu u 
jipprovdu rapporti annwali u finali ta’
mplimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tiġi 
żgurata d-disponibbiltà ta’ informazzjoni 
essenzjali u aġġornata. Għall-istess 
għanijiet, il-Kummissjoni u kullStat
Membru għandhom jiltaqgħu kull sena 
għal reviżjoni bilaterali, minbarra jekk 
jiftiehmu mod ieħor.

(11) Sabiex jimmonitorjaw il-progress tal-
implimentazzjoni tal-programmi operattivi, 
l-Istati Membri għandhom, 
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
ċivili involuti, jfasslu u jipprovdu rapporti 
annwali u finali ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni biex tiġi żgurata d-
disponibbiltà ta’ informazzjoni essenzjali u 
aġġornata. Għall-istess għanijiet, il-
Kummissjoni u kull Stat Membru 
għandhom jiltaqgħu kull sena għal 
reviżjoni bilaterali, minbarra jekk jiftiehmu 
mod ieħor.
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Or. es

Emenda 122
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
ex post. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
stħarriġiet fuq il-persuni l-aktar fil-bżonn li 
bbenefikaw mill-programm operattiv u, 
jekk meħtieġ, permezz ta’ evalwazzjonijiet 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
ex post. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
stħarriġiet fuq il-persuni fil-bżonn li 
bbenefikaw mill-programm operattiv u, 
jekk meħtieġ, permezz ta’ evalwazzjonijiet 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

Or. fr

Emenda 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
ex post. Dawn l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn
stħarriġiet fuq il-persuni l-aktar fil-bżonn 
li bbenefikaw mill-programm operattiv u, 
jekk meħtieġ, permezz ta’ evalwazzjonijiet 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Ir-

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
ex post. Dawn l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn
staħarriġiet fuq l-impatt ta’ dawn il-
programmi fuq ir-rati ta’ faqar relattivi 
f’kull Stat Membru. Ir-responsabbiltajiet 
tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni f’dan 
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responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

ir-rigward għandhom jiġu speċifikati.

Or. es

Emenda 124
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Id-distribuzzjoni tal-għajnuna 
alimentari hija okkażżjoni eċċellenti biex 
tidħol f’kuntatt mal-persuni l-iktar fil-
bżonn u twettaq l-istudji fuq il-
kondizzjonijiet tal-ħajja tagħhom, il-kawżi 
tal-faqar u bżonnijiet oħra fil-qasam tal-
għajnuna, peress li dawn l-istudji 
jippermettu li tintuża l-informazzjoni 
miġbura fir-rigward tal-ħajja privata.

Or. fi

Emenda 125
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Meta jitwettqu dawn l-
evalwazzjonijiet supplimentati minn 
stħarriġ dwar l-aktar persuni fil-bżonn, 
għandu jiġi nnutat li l-privazzjoni huwa 
kunċett kumpless li hu diffiċli li wieħed 
jaqbad meta jiġi użat numru żgħir ta’
indikaturi għax dawn jistgħu jkunu 
qarrieqa u għalhekk jirriżultaw f’politiki 
ineffiċjenti.
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Or. en

Emenda 126
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Kif enfasizzat fil-Eurofound (2012) 
- It-Tielet Stħarriġ fuq il-Kwalità tal-
Ħajja fl-Ewropa, it-tkejjil tal-privazzjoni 
materjali fl-UE jikkonċerna l-innabbilità 
li wieħed jixtri oġġetti li huma kkunsidrati 
essenzjali, irrispettivment minn 
x’għandhom jew kemm jaqilgħu n-nies. 
Għall-iżvilupp ta’ indiċi ta’ privazzjoni li 
jippermetti valutazzjoni aktar raffinata 
tal-privazzjoni materjali tal-indikaturi tal-
familji bħal-livell ta’ dħul, l-inugwaljanza 
fid-dħul, l-abbiltà li tlaħħaq mal-ħajja, id-
dejn eċċessiv u s-sodifazzjon bl-istandards 
tal-għajxien għandhom għalhekk jiġu 
meqjusa.

Or. en

Emenda 127
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Iċ-ċittadini għandhom id-dritt ikunu 
jafu kif ir-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni jiġu 
investiti u b’liema effetti. Bil-għan li jiġi 
żgurat tixrid wiesa’ ta’ informazzjoni dwar 
il-kisbiet tal-Fond u biex jiġu żgurati l-
aċċessibilità u t-trasparenza tal-
opportunitajiet ta’ finanzjament, għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar l-

(13) Iċ-ċittadini għandhom id-dritt ikunu 
jafu kif ir-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni jiġu 
investiti u b’liema effetti. Bil-għan li jiġi 
żgurat tixrid wiesa’ ta’ informazzjoni dwar 
il-kisbiet tal-Fond u biex jiġu żgurati l-
aċċessibilità u t-trasparenza tal-
opportunitajiet ta’ finanzjament, għandhom 
jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar l-
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informazzjoni u l-komunikazzjoni, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
benefiċjarji.

informazzjoni u l-komunikazzjoni, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
benefiċjarji kif ukoll il-kriterji ta’
eliġibbiltà.

Or. es

Emenda 128
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 129
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit il-livell
xieraq ta’ kofinanzjament mill-Fond għall-
programmi operattivi biex jipprovdi għal
solidarjetà u effett multiplikatur tar-riżorsi 
tal-Unjoni, filwaqt li għandha tiġi 
indirizzata s-sitwazzjoni tal-Istati Membri 
li qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet baġitarji 
temporanji.
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Or. en

Emenda 130
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Il-Fond jiffinanzja l-programmi 
operattivi 100 %. Il-Fond ma jeħlisx lill-
Istati Membri mill-obbligu li jiżviluppaw 
strateġiji nazzjonali għall-ġlieda kontra l-
faqar. L-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll il-possibbiltà li jikkontribwixxu 
finanzjarjament għall-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-Fond.

Or. fr

Emenda 131
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit livell ta’
kofinanzjament mill-Fond għall-
programmi operattivi biex jipprovdi għal 
effett multiplikatur tar-riżorsi tal-Unjoni, 
filwaqt li tiġi kkunsidrata ż-żieda tiegħu 
biex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-Istati 
Membri li qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet 
baġitarji temporanji.

Or. fr
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Emenda 132
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Huwa meħtieġ li l-Fond ikun 
kompletament iffinanzjat mill-Unjoni 
Ewropea.

Or. es

Emenda 133
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) L-Istati Membri l-aktar fil-bżonn tal-
Fond huma dawk li x’aktarx jistgħu l-
anqas jaffordjaw li jikkofinanzjaw il-
miżuri, għalhekk il-Fond għandu jkun 
100 % iffinanzjat mill-Unjoni sabiex jiġi
żgurat l-akbar użu possibbli mill-Fond.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-Fond jimmira li jipprovdi għajnuna ta’ emerġenza lin-nies l-aktar fil-bżonn immedjat. 
Għalhekk jagħmel sens li jkun 100 % iffinanzjat mill-Unjoni. Dan jiżgura aċċess ugwali 
għall-Fond miċ-ċittadini Ewropej kollha, irrispettivament mis-sitwazzjoni baġitarja tal-Istat 
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Membru tagħhom.

Emenda 134
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Dan il-Fond ma għandu bl-ebda 
mod jissostitwixxi r-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri fit-twettiq tal-kompiti 
fundamentali tagħhom sabiex jeqirdu l-
faqar.

Or. en

Emenda 135
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Regoli uniformi u ekwitabbli dwar il-
perjodu ta’ eliġibbiltà, l-operazzjonijiet u l-
infiq għall-Fond għandhom jiġu applikati 
fl-Unjoni kollha. Il-kundizzjonijiet ta’
eliġibbiltà għandhom jirriflettu n-natura 
speċifika tal-objettivi tal-Fond u l-
popolazzjonijiet fil-mira, b’mod partikolari 
permezz ta’ kundizzjonijiet adegwati ta’
eliġibbiltà tal-operazzjonijiet kif ukoll 
forom ta’ appoġġ u regoli u l-
kundizzjonijiet ta’ rimborż.

(16) Regoli sempliċi, uniformi u ekwitabbli 
dwar il-perjodu ta’ eliġibbiltà, l-
operazzjonijiet u l-infiq għall-Fond 
għandhom jiġu applikati fl-Unjoni kollha. 
Il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għandhom 
jirriflettu n-natura speċifika tal-objettivi 
tal-Fond u l-popolazzjonijiet fil-mira, 
b’mod partikolari permezz ta’
kundizzjonijiet adegwati u simplifikati ta’
eliġibbiltà tal-operazzjonijiet kif ukoll 
forom ta’ appoġġ u regoli u l-
kundizzjonijiet ta’ rimborż.

Or. fr
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Emenda 136
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni 
Ewropea għandhom jiġu trattati b’mod 
ugwali, però, il- livelli ta’ privazzjoni 
huma differenti fl-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tipproduċi rapport 
li juri x’persentaġġ għandhom il-fondi 
Ewropej mill-baġits nazzjonali għall-
programmi ta’ għajnuna għall-persuni l-
aktar fil-bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programm għall-Aktar Persuni fil-Bżonn hija skema Ewropea, madanakollu, s’issa mhux 
iċ-ċittadini tal-Ewropa kollha jibbenefikaw mill-għajnuna ta’ emerġenza li tingħata. Ikun 
interessanti ħafna li kieku jiġu mqabbla l-baġits nazzjonali għall-provvista ta’ għajnuna tal-
ikel ta’ emerġenza sabiex wieħed ikun jista’ jara x’persentaġġ għandha l-kontribuzzjoni tal-
UE mill-baġits tal-Istati Membri li bħalissa jagħżlu li jużaw il-Programm għall-Aktar Persuni 
fil-Bżonn.

Emenda 137
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Ħafna mix-xogħol li jitwettaq mill-
assoċjazzjonijiet li jaħdmu mal-provvista 
tal-ikel għal dawk l-aktar fil-bżonn fl-
Ewropa huwa mwettaq minn volontiera. 
Il-proċess għall-applikazzjoni biex wieħed 
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ikun benefiċjarju mill-Fond ma għandux 
ikun ikkumplikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm huwa importanti li l-fondi Ewropej ikunu kkontrollati b’mod proporzjonat sabiex 
jiġi żgurat li dawn jintużaw b’mod tajjeb, huwa wkoll importanti li dawk fil-bżonn ikunu 
jistgħu jaċċessaw il-fondi disponibbli. Għaldaqstant, il-proċess tal-applikazzjoni biex wieħed 
jipparteċipa fil-Fond ma għandux ikun ikkumplikat.

Emenda 138
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

proċeduri li bihom il-prodotti fl-istokkijiet 
ta’ intervent jistgħu jintużaw, jiġu 
pproċessati jew mibjugħa għall-għanijiet 
tal-programm għal dawk l-aktar fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 139
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

pproċessati jew mibjugħa għall-għanijiet 
tal-programm għall-persuni l-aktar fil-
bżonn.

Or. fr

Emenda 140
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 141
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) [Proposta għal] Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Regolament 
dwar l-OKS Unika) jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku jistgħu 
jintużaw għall-iskema tad-distribuzzjoni
tal-ikel għal dawk l-iktar fil-bżonn fl-
Unjoni jekk dik l-iskema tipprevedi hekk. 
Minħabba dan, skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib 
tal-ikel mill-użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ 
ta’ stokkijiet bħal dawn jista’ jkun 
ekonomikament l-iktar għażla vijabbli, 
huwa xieraq li possibilità bħal din tiġi 
prevista f’dan ir-Regolament. L-ammonti 
dderivati minn tranżazzjoni li tikkonċerna 
l-istokkijiet għandhom jintużaw għall-
benefiċċju ta’ dawk li huma l-iktar fil-
bżonn b’mod kumplimentari mar-riżorsi 
tal-Fond mingħajr ma jitnaqqsu l-ispejjeż 
tal-użu mill-finanzjamenti allokati. Sabiex 
ikun żgurat l-iktar użu effikaċi tal-
istokkijiet ta’ intervent u l-qligħ minnhom 
il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) 
Nru [OKS] tadotta l-atti ta’
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-
proċeduri li bihom il-prodotti fl-istokkijiet 
ta’ intervent jistgħu jintużaw, jiġu 
pproċessati jew mibjugħa għall-għanijiet 
tal-programm għal dawk l-aktar fil-bżonn.
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Or. es

Emenda 142
Sari Essayah

Proposal for a regulation
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-Istati Membri jridu jneħħu l-
ostakoli, dawk partikolarment marbuta 
mat-taxxa fuq il-valur miżjud jew fuq il-
kunsinna tal-prodotti tal-ikel, li 
jiskoraġġixxu lill-intrapriżi milli jagħtu l-
prodotti tal-ikel lill-banek tal-ikel, lill-
organizzazzjonijiet nazzjonali jew persuni 
oħra li jqassmu l-għajnuna alimentari.

Or. fi

Emenda 143
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex jiġġieldu kontra l-iskart tal-
ikel, l-Istati Membri għandhom ineħħu l-
ostakli marbuta mad-donazzjoni tal-ikel u 
l-prodotti bażiċi tal-konsumatur mill-
kumpaniji lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-partijiet interessati oħra.

Or. fr

Emenda 144
Marije Cornelissen
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Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Madankollu, l-użu ta’ stokkijiet ta’
intervent u l-ikel li kieku kien jinħela ma 
jipprekludix il-bżonn għal ġestjoni tajba 
ta’ provvista u ġestjoni intelliġenti tal-
ktajjen tal-ikel li jevitaw l-eċċess 
strutturali sistematiku u li jqabbel il-
produzzjoni Ewropea mad-domanda.

Or. en

Emenda 145
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) L-Istati Membri li jagħżlu li 
jagħmlu użu mill-Fond għandhom jiġu 
mħeġġa biex ineħħu kwalunkwe ostaklu li 
jista’ jkun hemm għad-donazzjoni tal-ikel 
jew prodotti bażiċi għall-konsumatur 
minn intrapriżi lil banek tal-ikel jew 
benefiċjarji oħra, bħar-rekwiżit li titħallas 
il-VAT fuq dawn id-donazzjonijiet.

Or. en

Emenda 146
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa neċessarju li jiġu speċifikati t-
tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jittieħdu fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala għajnuna teknika appoġġjata 
mill-Fond.

(18) Huwa neċessarju li jiġu speċifikati t-
tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jittieħdu fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala għajnuna teknika appoġġjata 
mill-Fond kif stabbilit f’Art. 51 u 52 
Regolament ta’ Dispożizzjonijiet Komuni 
dwar il-Fondi ESI.

Or. en

Emenda 147
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa neċessarju li jiġu speċifikati t-
tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jittieħdu fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala għajnuna teknika 
appoġġjata mill-Fond.

(18) Sabiex jiġi żgurat appoġġ wiesa’ fi 
ħdan is-soċjetà għal dawk il-persuni l-
aktar fil-bżonn, l-Istati Membri 
għandhom ineħħu l-ostakli, speċjalment 
ostakli amministrattivi u fiskali relatati 
mad-donazzjonijiet tal-ikel jew prodotti 
bażiċi għall-konsumatur minn intrapriżi 
lil bankek tal-ikel, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u atturi oħra involuti.

Or. en

Emenda 148
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) L-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 
jaħdmu b’mod attiv ma’ kumpaniji ta’
skala kbira jew żgħira fil-katina tal-
provvista alimentari kollha, f’konformità 
mal-programmi ta’ responsabbiltà soċjali 
u korporattiva, kif ukoll inċentivi 
ekonomiċi, sabiex titnaqqas il-ħela fl-ikel 
u jiġi żgurat li dan il-prodott isir 
disponibbli għall-assoċjazzjonijiet li 
jaħdmu man-nies l-aktar fil-bżonn tal-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-supermarkits u l-katina tad-distribuzzjoni alimentari jaħlu ħafna ikel li jista’ jittiekel u 
jarmuh fiż-żibel. Dan jinvolvi spejjeż għall-kumpanija, ħsara għall-ambjent u skart mingħajr 
ġustifikazzjoni. Minflok il-kumpaniji għandhom jagħtu l-ikel tagħhom lil assoċjazzjonijiet li 
jaħdmu mal-aktar nies fil-bżonn tal-Ewropa. Dan jirrifletti sew fuq il-kumpanija, jipprovdi 
riżorsi prezzjużi lill-assoċjazzjonijiet u jnaqqas l-iskart bla bżonn.

Emenda 149
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont il-prinċipju tal-ġestjoni 
kondiviża, l-Istati Membri għandu 
jkollhom ir-responsabbiltà primarja, 
permezz tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’
kontroll tagħhom, għall-implimentazzjoni 
u l-kontroll tal-programm operattiv 
tagħhom.

(19) Skont Art 174 tat-TUE, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ir-responsabbiltà 
primarja, permezz tas-sistema ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll tagħhom, għall-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-
programm operattiv tagħhom.

Or. en
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Emenda 150
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri adegwati biex jiggarantixxu l-
arranġament u l-funzjonament xieraq tas-
sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom 
biex jagħtu assigurazzjoni dwar l-użu legali 
u regolari tal-Fond. Għalhekk, l-obbligi tal-
Istati Membri fir-rigward tas-sistemi ta’
ġestjoni u ta’ kontroll tal-programm 
operattiv tagħhom, u fir-rigward tal-
prevenzjoni, l-iskoperta u l-korrezzjoni ta’
irregolaritajiet u ksur tal-liġi tal-Unjoni 
għandhom jiġu speċifikati.

(20) L-Istati Membri li jagħżlu li 
jipparteċipaw f’dan il-programm
għandhom jadottaw miżuri adegwati biex 
jiggarantixxu l-arranġament u l-
funzjonament xieraq tas-sistemi ta’
ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom biex jagħtu 
assigurazzjoni dwar l-użu legali u regolari 
tal-Fond. Għalhekk, l-obbligi tal-Istati 
Membri fir-rigward tas-sistemi ta’ ġestjoni 
u ta’ kontroll tal-programm operattiv 
tagħhom, u fir-rigward tal-prevenzjoni, l-
iskoperta u l-korrezzjoni ta’ irregolaritajiet 
u ksur tal-liġi tal-Unjoni għandhom jiġu 
speċifikati.

Or. en

Emenda 151
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea 
għal dawk l-Aktar fil-Bżonn għandu jkun 
parti mill-fondi ta’ programmazzjoni 
2014-2020 tal-Qafas Strateġiku Komuni 
tal-FSE u operat u implimentat bħala tali.

Or. en

Emenda 152
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu l-mekkaniżmi meħtieġa biex 
jiffaċilitaw u jnaqqsu l-piż amministrattiv 
tal-benefiċjarji biex jiżguraw l-
implimentazzjoni effettiva tal-Fond. Dan 
huwa partikolarment importanti 
minħabba n-natura essenzjalment 
volontarja tax-xogħol ta’ dawn il-
benefiċjarji.

Or. es

Emenda 153
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 154
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 155
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità maniġerjali, awtorità ta’
ċertifikazzjoni u awtorità funzjonalment 
indipendenti tal-awditjar għall-programm 

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

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

Or. en

Emenda 156
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-awtorità maniġerjali għandha r-
responsabbiltà ewlenija għall-
implimentazzjoni effettiva u effikaċi tal-
Fond u b’hekk tissodisfa għadd 
sostanzjali ta’ funzjonijiet relatati mal-
immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-
programm operattiv, il-ġestjoni u l-
kontrolli finanzjarji kif ukoll l-għażla tal-
proġett. Ir-responsabbiltajiet u l-
funzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
stabbiliti.

imħassar

Or. en

Emenda 157
Milan Cabrnoch
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Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
għandha tfassal u tissottometti lill-
Kummissjoni applikazzjonijiet għall-ħlas. 
Għandha tfassal il-kontijiet annwali, 
tiċċertifika l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-
veraċità tal-kontijiet annwali u li n-nefqa 
mdaħħla fil-kontijiet hija konformi mar-
regoli nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli. 
Ir-responsabbiltajiet u l-funzjonijiet 
tagħha għandhom jiġu stabbiliti.

imħassar

Or. en

Emenda 158
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-awtorità ta’ verifika għandha 
tiżgura li jsiru eżerċizzji ta’ awditjar fuq 
is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, fuq 
kampjun xieraq ta’ operazzjonijiet u fuq 
il-kontijiet annwali. Ir-responsabbiltajiet 
u l-funzjonijiet tagħha għandhom jiġu 
stabbiliti.

imħassar

Or. en

Emenda 159
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 160
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-kontroll 
finanzjarju, il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni fil-qafas ta’ dan 
ir-Regolament għandha tiġi żgurata u 
għandhom jiġu stabbiliti kriterji li 
jippermettu lill-Kummissjoni li, fil-kuntest 
tal-istrateġija tagħha ta’ kontroll tas-sistemi 
nazzjonali, tiddetermina l-livell ta’
assigurazzjoni li għandha tikseb mill-korpi 
nazzjonali tal-awditjar. Il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tiżgura li l-livell ta’
rekwiżit ma jżidx piż amministrattiv lill-
benefiċjarji minħabba n-natura tal-Fond 
u minħabba l-fatt li l-benefiċjarji jkunu 
qed jaħdmu prinċipalment permezz tal-
volontarjat.

Or. en
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Emenda 161
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-impenji baġitarji tal-Unjoni 
għandhom isiru kull sena. Sabiex tiġi 
żgurata ġestjoni effettiva tal-programm, 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
komuni għal talbiet interim għall-ħlas, 
għall-ħlas tal-bilanċ annwali u tal-bilanċ 
finali.

(27) L-impenji baġitarji tal-Unjoni 
għandhom isiru kull sena. Sabiex tiġi 
żgurata ġestjoni effettiva tal-programm, 
huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
komuni u sempliċi għal talbiet interim 
għall-ħlas, għall-ħlas tal-bilanċ annwali u 
tal-bilanċ finali.

Or. fr

Emenda 162
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Sabiex tiġi żgurata assigurazzjoni 
raġonevoli għall-Kummissjoni, l-
applikazzjoni għal ħlas interim għandu 
jitħallas lura b’rata ta’ 90% tal-infiq 
eliġibbli nkluż fl-applikazzjoni għall-ħlas.

(28) Sabiex tiġi żgurata assigurazzjoni 
raġonevoli għall-Kummissjoni, l-
applikazzjoni għal ħlas interim għandu 
jitħallas lura b’rata ta’ 100 % tal-infiq 
eliġibbli inkluż fl-applikazzjoni għall-ħlas.

Or. en

Emenda 163
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex jiġi żgurat li n-nefqa (32) Sabiex jiġi żgurat li n-nefqa 



AM\928565MT.doc 53/151 PE506.141v01-00

MT

ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f’sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq għall- eżaminazzjoni u l-
aċċettazzjoni annwali tal-kontijiet. Taħt 
dan il-qafas, il-korpi nnominati għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni, fir-rigward 
tal-programm operattiv, dikjarazzjoni tal-
ġestjoni akkumpanjata mill-kontijiet 
annwali ċċertifikati, sintesi annwali tar-
rapporti tal-awditjar finali u tal-kontrolli li 
jkunu twettqu u opinjoni indipendenti tal-
awditjar u rapport ta’ kontroll.

ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni f’sena 
finanzjarja partikolari tintuża skont ir-
regoli applikabbli, għandu jinħoloq qafas 
xieraq u sempliċi għall-eżaminazzjoni u l-
aċċettazzjoni annwali tal-kontijiet. Taħt 
dan il-qafas, il-korpi nnominati għandhom 
jissottomettu lill-Kummissjoni, fir-rigward 
tal-programm operattiv, dikjarazzjoni tal-
ġestjoni akkumpanjata mill-kontijiet 
annwali ċċertifikati, sintesi annwali tar-
rapporti tal-awditjar finali u tal-kontrolli li 
jkunu twettqu u opinjoni indipendenti tal-
awditjar u rapport ta’ kontroll.

Or. fr

Emenda 164
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-frekwenza tal-eżerċizzji ta’ awditjar 
fuq l-operazzjonijiet għandha tkun 
proporzjonata mal-livell ta’ sostenn tal-
Unjoni mill-Fond. B’mod partikolari, l-
għadd ta’ eżerċizzji ta’ awditjar li jsiru 
għandu jitnaqqas fejn in-nefqa totali 
eliġibbli għal operazzjoni ma taqbiżx l-
EUR 100 000. Madankollu, għandu jkun 
possibbli li jsiru eżerċizzji ta’ awditjar fi 
kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità jew ta’ frodi, jew bħala parti 
minn kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-livell 
ta’ awditjar mill-Kummissjoni jkun 
proporzjonat mar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tkun kapaċi tnaqqas ix-xogħol ta’
awditjar tagħha fir-rigward ta’ programmi 
operattivi fejn ma jkunx hemm nuqqasijiet 
sinifikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tista’ tiġi invokata. Barra minn hekk, il-
kamp ta’ applikazzjoni tal-eżerċizzji ta’
awditjar għandu jikkunsidra bis-sħiħ l-
objettiv u l-karatteristiċi tal-

(35) Il-frekwenza tal-eżerċizzji ta’ awditjar 
fuq l-operazzjonijiet għandha tkun 
proporzjonata mal-livell ta’ sostenn tal-
Unjoni mill-Fond. B’mod partikolari, l-
għadd ta’ eżerċizzji ta’ awditjar li jsiru 
għandu jitnaqqas fejn in-nefqa totali 
eliġibbli għal operazzjoni ma taqbiżx l-
EUR 100 000. Madankollu, għandu jkun 
possibbli li jsiru eżerċizzji ta’ awditjar fi 
kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza 
ta’ irregolarità jew ta’ frodi, jew bħala parti 
minn kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-livell 
ta’ awditjar mill-Kummissjoni jkun 
proporzjonat mar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tkun kapaċi tnaqqas ix-xogħol ta’
awditjar tagħha fir-rigward ta’ programmi 
operattivi fejn ma jkunx hemm nuqqasijiet 
sinifikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar 
tista’ tiġi invokata. Barra minn hekk, il-
kamp ta’ applikazzjoni tal-eżerċizzji ta’
awditjar għandu jikkunsidra bis-sħiħ l-
objettiv u l-karatteristiċi tal-
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popolazzjonijiet fil-mira tal-Fond. popolazzjonijiet fil-mira tal-Fond, u n-
natura volontarja tal-organizzazzjonijiet 
benefiċjarji tal-Fond.

Or. fr

Emenda 165
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari fil-Karta tad-
Drittjiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
inklużi r-rispett għad-dinjità tal-bniedem u 
għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, id-
drittijiet tat-tfal, id-drittijiet tal-anzjani, l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u l-
projbizzjoni tad-diskriminazzjoni. Dan ir-
Regolament għandu jiġi applikat skont 
dawn id-drittijiet u l-prinċipji.

(41) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari fil-Karta tad-
Drittjiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
inklużi r-rispett għad-dinjità tal-bniedem u 
għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, id-
drittijiet tat-tfal, id-dritt għall-assistenza 
soċjali u għall-akkomodazzjoni, id-
drittijiet tal-anzjani, l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, u l-projbizzjoni tad-
diskriminazzjoni. Dan ir-Regolament 
għandu jiġi applikat skont dawn id-drittijiet 
u l-prinċipji.

Or. fr

Emenda 166
Elisabeth Morin-Chartier, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Biex jiġi evitat tnaqqis f’daqqa tal-
għajnuna alimentari f’każ ta’ dewmien fl-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
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fil-bidu tal-2014, il-Kummissjoni għandha 
tieħu l-miżuri tranżitorji meħtieġa biex 
tiżgura li n-nies dipendenti fuq l-
għajnuna tal-Fond ma jibqgħux ibatu 
mill-faqar alimentari;

Or. fr

Emenda 167
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) B’kont meħud tad-data li fiha 
għandhom jiġu mnedija s-sejħiet għall-
offerti, iż-żmien għall-adozzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, it-tħejjija tal-programmi 
operattivi, għandu jkun hemm regoli li 
jippermettu li tinkiseb tranżizzjoni 
mingħajr xkiel fl-2014, sabiex jiġi evitat li 
titwaqqaf il-provvista tal-ikel.

Or. fr

Emenda 168
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Għandu jiġi żgurat li l-Fond 
jikkumplimenta programmi u azzjonijiet 
ffinanzjati mill-FSE u jiġi kemm jista’
jkun ikkoordinat mill-qrib mal-FSE. It-
twaqqif ta’ strutturi paralleli fil-ġlieda 
kontra l-faqar li jżidu l-piż amministrattiv 
u jagħmlu l-koordinazzjoni u sinerġiji 
diffiċli għandu jiġi evitat.
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Or. en

Emenda 169
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Alimentari Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond. Minn issa sal-2020, jeħtieġ li 
jkunu stabbiliti miżuri nazzjonali  fil-
qasam tal-għajnuna alimentari, sakemm 
il-kontinwazzjoni ta’ din l-għajnuna tkun 
meħtieġa.

Or. fi

Emenda 170
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Alimentari Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il 
quddiem "il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
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għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

Or. fr

Emenda 171
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
“il-Fond”) għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020 u jiddetermina l-
għanijiet tal-Fond, il-kamp ta’
applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-riżorsi 
finanzjarji disponibbli u l-kriterji għall-
allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi r-
regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
“il-Fond”) għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 
2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 u 
jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

L-għan tal-Fond huwa li jappoġġja l-
koeżjoni soċjali u li jikkontribwixxi għall-
objettiv tal-UE 2020 għall-ġlieda kontra l-
faqar u jappoġġja l-kamp wiesa’ tal-FSE 
għal approċċ komprensiv fil-ġlieda kontra 
l-faqar, speċjalment l-Art.3 tar-
Regolament tal-FSE.

Or. en

Emenda 172
Ria Oomen-Ruijten

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

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020
u jiddetermina l-għanijiet u l-kamp ta’
applikazzjoni, jistabbilixxi r-riżorsi 
finanzjarji disponibbli u l-kriterji għall-
allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi r-
regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, maħsub għall-Istati 
Membri li temporanjament qegħdin 
jesperjenzaw problemi fiskali, peress li 
huma l-Istati Membri li huma l-aktar 
esposti għall-faqar. Dan ir-Regolament
jiddetermina l-għanijiet u l-kamp ta’
applikazzjoni tal-Fond, jistabbilixxi r-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

Or. nl

Emenda 173
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja
u s-sempliċità tal-Fond.

Or. fr



AM\928565MT.doc 59/151 PE506.141v01-00

MT

Emenda 174
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja 
tal-Fond.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond 
għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-
Aktar fil-Bżonn (minn hawn ‘il  quddiem
"il-Fond") għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jiddetermina l-għanijiet tal-Fond, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tas-sostenn tiegħu, ir-
riżorsi finanzjarji disponibbli u l-kriterji 
għall-allokazzjoni tagħhom u jistabbilixxi 
r-regoli neċessarji biex jiżguraw l-effikaċja
u s-sempliċità tal-Fond.

Or. fr

Emenda 175
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr



PE506.141v01-00 60/151 AM\928565MT.doc

MT

Emenda 176
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 177
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 178
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà li jinsab fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 179
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE506.141v01-00 62/151 AM\928565MT.doc

MT

awtoritajiet kompetenti; huma approvati minn dawk l-awtoritajiet 
kompetenti;

Or. en

Emenda 180
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) “persuni l-aktar fil-bżonn” tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi definiti
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti,
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet
imsieħba u li huma approvati minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti; b’mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet nazzjonali, reġjonali 
jew lokali li diġà jaħdmu biex iqassmu l-
ikel lill-persuni l-aktar fil-bżonn jew li 
jipprovdu assistenza lill-persuni bla dar u 
lill-persuni affettwati mill-fenomeni tal-
faqar jew l-esklużjoni soċjali;

Or. fr

Emenda 181
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel 
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prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

Or. fi

Emenda 182
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-
prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-
prodotti direttament lill-persuni l-aktar fil-
bżonn, u li l-operazzjonijiet tagħhom 
intgħażlu mill-awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

Or. en

Emenda 183
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-
prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel 
direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni fil-bżonn, u li l-operazzjonijiet 
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operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

tagħhom intgħażlu mill-awtorita ta’
ġestjoni skont l-Artikolu 29(3)(b);

Or. fr

Emenda 184
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-
prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel u l-
prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
Artikolu 29(3)(b);

Or. es

Emenda 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew il-
prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-

(2) “organizzazzjonijiet imsieħba” tfisser 
korpi pubbliċi jew organizzazzjonijiet li ma 
jaħdmux għall-qligħ li jwasslu l-ikel jew/u 
l-prodotti direttament jew permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba oħra lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, u li l-
operazzjonijiet tagħhom intgħażlu mill-
awtorita ta’ ġestjoni skont l-
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Artikolu 29(3)(b); Artikolu 29(3)(b);

Or. fr

Emenda 186
Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “Stat Membru” tfisser Stat Membru 
li jipparteċipa fil-fond

Or. en

Emenda 187
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “benefiċjarju” tfisser korp pubbliku jew
privat responsabbli mill-bidu jew mill-bidu 
u l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet;

(6) “benefiċjarju” tfisser korp pubbliku jew
organizzazzjoni mingħajr profitt
responsabbli mill-bidu jew mill-bidu u l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet;

Or. fr

Emenda 188
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

fil-bżonn li jirċievu l-ikel u/jew li 
jibbenefikaw mill-miżuri ta’ sostenn;

Or. fi

Emenda 189
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 190
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) “riċevitur aħħari” tfisser l-iktar persuni 
fil-bżonn - jiġifieri l-persuna vittma ta’
privazzjoni alimentari u/jew materjali, 
mingħajr diskriminazzjoni - li jirċievu l-
ikel jew il-prodotti u/jew li jibbenefikaw 
mill-miżuri ta’ sostenn;

Or. fr

Emenda 191
Sylvie Guillaume
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 192
Emer Costello

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) “miżuri ta’ akkumpanjamen”‘ tfisser 
miżuri li jmorru lil hinn mid-
distribuzzjoni tal-ikel u l-prodotti, bl-għan 
li tingħeleb l-esklużjoni soċjali u jitjiebu l-
kundizzjonijiet tal-għajxien tar-riċevituri 
finali bl-għan li jkunu jistgħu jgħixu 
skont ir-rieda u ħajja indipendenti u li 
jiġu indirizzati l-emerġenzi soċjali b’mod 
aktar setgħani u sostenibbli;

Or. en

Emenda 193
Niccolò Rinaldi, Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) “miżuri ta’ akkumpanjament” tfisser 
miżuri lil hinn mid-distribuzzjoni tal-ikel 
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u l-prodotti bl-għan li jiġu indirizzati l-
emerġenzi soċjali b’mod setgħani u 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 194
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) “awtoritajiet ta’ ġestjoni, kontroll u 
awditjar” tfisser dawk l-awtoritajiet ta’
ġestjoni, kontroll u awditjar tal-Fond 
Soċjali Ewropew.

Or. en

Emenda 195
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) “korp intermedjarju” tfisser kwalunkwe 
korp pubbliku jew privat li jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta’ awtorità maniġerjali jew 
ta’ ċertifikazzjoni, jew li jwettaq dmirijiet 
għan-nom ta’ awtorità bħal din fir-rigward 
ta’ operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni ta’
benefiċjarji;

(9) “korp intermedjarju” tfisser kwalunkwe 
korp pubbliku jew organizzazzjoni 
mingħajr profitt li jaġixxu taħt ir-
responsabbiltà ta’ awtorità maniġerjali jew 
ta’ ċertifikazzjoni, jew li jwettqu dmirijiet 
għan-nom ta’ awtorità bħal din fir-rigward 
ta’ operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni ta’
benefiċjarji;

Or. fr
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Emenda 196
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna
alimentari lill-persuni l-aktar fil-bżonn. 
Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont l-
għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond. Jgħin biex jinkiseb l-objettiv 
speċifiku tat-tnaqqis tal-iskart mill-ikel u 
tal-impatt fuq il-klima.

Or. fi

Emenda 197
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Billi 
jipprovdi għajnuna mhux finanzjarja lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, jikkontribwixxi 
għall-għan li tinqered il-privazzjoni 
alimentari fl-Unjoni. Dan l-objettiv 
għandu jitkejjel skont l-għadd ta’ persuni li 
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mill-Fond. jirċievu assistenza mill-Fond.

Or. fr

Emenda 198
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel 
skont l-għadd ta’ persuni li jirċievu 
assistenza mill-Fond.

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali, itejjeb l-inklużjoni soċjali u 
jiġġieled il-faqar fl-Unjoni billi 
jikkontribwixxi biex tintlaħaq il-mira tat-
tnaqqis tal-faqar ta’ mill-inqas 20 miljun 
mill-għadd ta’ persuni fir-riskju tal-faqar u 
l-esklużjoni soċjali skont l-istrateġija 
Ewropa 2020. Il-Fond għandu 
jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettiv 
speċifiku li jtaffi u li jeqred l-agħar forom 
ta’ faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn u bi ktajjen tal-provvista tal-ikel 
lokali u reġjonali li minnhom 
jibbenefikaw il-persuni l-aktar fil-bżonn 
billi jfornihom b’ikel nutrittiv, tajjeb, u ta’
kwalità b’enfasi xierqa fuq prodotti friski 
u staġjonali.

Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont l-
għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond, u skont valutazzjoni ta’ titjib 
strutturali kwalitattiv u kwantitattiv għar-
riċevituri finali bħala riżultat ta’ dik l-
assistenza, u permezz ta’ netwerks ta’
provvista tal-ikel lokali u reġjonali.

Or. en

Emenda 199
Sylvie Guillaume
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni fil-bżonn. 
Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont l-
għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

Or. fr

Emenda 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni, prinċipalment il-
privazzjoni tal-ikel, billi jipprovdi 
għajnuna mhux finanzjarja lill-persuni l-
aktar fil-bżonn. Dan l-objettiv għandu 
jitkejjel skont l-għadd ta’ persuni li jirċievu 
assistenza mill-Fond.

Or. es
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Emenda 201
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond. Il-Fond se jagħti spinta lill-
ktajjen lokali u reġjonali tal-produzzjoni u 
d-distribuzzjoni tal-ikel biex jibbenefikaw 
minnhom il-persuni l-aktar fil-bżonn, 
filwaqt li titqies il-piramida tal-ikel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà li jinsab fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 202
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
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mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn, permezz ta’ donazzjonijiet, miżuri 
ta’ sostenn jew għajnuna sabiex dawn 
jinżammu b’mod sostenibbli barra mill-
faqar. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

Or. fr

Emenda 203
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020 u li 
joffrilhom perspettiva umana. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

Or. en

Emenda 204
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
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Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-Fond għandu jintuża biex 
jikkumplimenta l-istrateġiji nazzjonali u 
mhux biex jissostitwixxi jew inaqqas il-
qerda, sostenibbli, fuq żmien twil u fuq 
livell nazzjonali tal-faqar u l-programmi 
ta’ inklużjoni soċjali, li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà tal-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikomplu jiżviluppaw proġetti sostenibbli fuq żmien twil biex 
jeqirdu l-faqar, il-privazzjoni u l-esklużjoni soċjali. Din ir-responsabbiltà ma tista’ bl-ebda 
mod tiġi ssostitwita jew imnaqqsa permezz ta’ riżorsi mill-Fond Ewropew.

Emenda 205
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
jitqassmu lill-persuni fil-bżonn .

Or. fr

Emenda 206
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
jitqassmu lill-persuni l-aktar fil-bżonn 
permezz ta’ organizzazzjonijiet imsieħba 
magħżula mill-Istati Membri

Or. fi

Emenda 207
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 208
Frédéric Daerden

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

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

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-
użu personali tar-riċevituri aħħarija
jitqassmu lill-persuni l-aktar fil-bżonn .

Or. fr

Emenda 209
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Fond jista’ jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn u jintuża għal
prodotti tal-ikel u għal prodotti bażiċi 
għall-konsumatur għall-użu personali ta’
persuni jew tat-tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u l-għajnuna tiegħu 
titqassam lill-persuni l-aktar fil-bżonn
mill-organizzazzjonijiet imsieħba
magħżulin mill-Istati Membri.

Or. nl

Emenda 210
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Fond jista, fuq talba ta’ Stat Membru,
jappoġġja skemi nazzjonali ta’ sostenn fejn 
prodotti tal-ikel ta’ kwalità u prodotti 
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użu personali ta’ persuni jew tat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni jitqassmu lill-
persuni l-aktar fil-bżonn permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 
mill-Istati Membri.

bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew tat-tfal mingħajr 
akkomodazzjoni jitqassmu lill-persuni l-
aktar fil-bżonn permezz ta’
organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 
mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 211
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 212
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 213
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u prodotti bażiċi għandha tkun ta’ prijorità fuq azzjonijiet 
oħra biex jiġi żgurat li madwar 43 miljun Ewropew li ma jkunux jistgħu jitimgħu lilhom 
infushom b’mod adegwat jew xieraq ikunu jistgħu għall-inqas jilħqu l-livell minimu ta’
għajxien.

Emenda 214
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-
użu personali ta’ persuni jew tat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni jitqassmu lill-

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

imsieħba li qed jieħdu sehem f’miżuri ta’
riintegrazzjoni fis-soċjetà magħżula mill-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 215
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 216
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel
tajbin għas-saħħa u prodotti bażiċi għall-
konsumatur jitqassmu lill-persuni l-aktar 
fil-bżonn għall-użu personali tagħhom.
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Or. fr

Emenda 217
Kinga Göncz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Fond għandu jkopri wkoll il-
provvista ta’ prodotti tal-ikel matul il-
vaganzi tas-sajf għal tfal li ġejjin minn 
ambjent żvantaġġat, meta fl-iskejjel ma 
jingħatawx ikliet ta’ kuljum.

Or. en

Emenda 218
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’
ikel, li jikkontribwixxu għall-inklużjoni 
soċjali tal-persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. fi

Emenda 219
Minodora Cliveti

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

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn, b’mod partikolari għal nisa kbar 
fl-età fiż-żoni rurali, nisa minn minoranzi 
tar-Roma, nisa li jieħdu ħsieb familji u 
nisa li għandhom aktar minn 45 sena.

.

Or. en

Emenda 220
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn. Madankollu, minħabba l-fatt li 
ammont limitat ta’ flus ġie allokat lill-
Fond, billi hemm madwar 40 miljun 
persuna tbati minn privazzjoni materjali 
gravi, il-miżuri ta’ akkumpanjament 
kollha possibbli għandhom jiġu realizzati 
b’koordinazzjoni mill-qrib ma’ proġetti 
tal-Fond Soċjali Ewropej.

Or. en

Emenda 221
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2



PE506.141v01-00 82/151 AM\928565MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’
ikel u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru, jappoġġja miżuri li 
jikkontribwixxu għall-inklużjoni soċjali 
tal-persuni l-aktar fil-bżonn u għat-tnaqqis 
tad-dipendenza futura tagħhom fuq l-
għajnuna msemmija f’paragrafu 1.

Or. en

Emenda 222
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
li jikkontribwixxu għall-inklużjoni soċjali 
tal-persuni fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 223
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li primarjament jikkumplimentaw 
l-għoti ta’ ikel u ta’ prodotti, li 
jikkontribwixxu għall-inklużjoni soċjali 
tal-persuni l-aktar fil-bżonn, għandu 
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jinkoraġġixxi wkoll il-kollaborazzjoni 
b’organizzazzjonijiet li jiffukaw fuq il-
qerda tal-faqar u r-riintegrazzjoni soċjali 
fuq żmien twil.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-fond huwa simboliku fin-natura tiegħu u għalhekk għandu jiffoka primarjament fuq l-
għajnuna tal-ikel. Il-provvista ta’ għajnuna tal-ikel ta’ emerġenza hija differenti ħafna mix-
xogħol imwettaq minn organizzazzjonijiet li jaħdmu għall-qerda tal-faqar fuq żmien twil, li 
ħafna drabi jiġu bżonn taħriġ speċjali u/jew kwalifiki. Madankollu, dawn l-assoċjazzjonijiet 
jistgħu jibbenefikaw mid-disponibbiltà ta’ stokkijiet alimentari u jista’ jkun hemm modi fejn 
organizzazzjonijiet differenti bi rwoli differenti jistgħu jżidu l-impatt tagħhom billi jaħdmu 
flimkien.

Emenda 224
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn. Madankollu, il-provvista tal-ikel u 
l-prodotti bażiċi għandha tibqa’ l-
prijorità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u prodotti bażiċi għandha tkun ta’ prijorità fuq azzjonijiet 
oħra biex jiġi żgurat li madwar 43 miljun Ewropew li ma jkunux jistgħu jitimgħu lilhom 
infushom b’mod adegwat jew xieraq ikunu jistgħu għall-inqas jilħqu l-livell minimu ta’
għajxien.

Emenda 225
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja, permezz tal-
organizzazzjonijiet imsieħba, miżuri ta’
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali u għat-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja tal-persuni l-aktar fil-bżonn u/jew 
intiżi biex iħarsu d-dinjità tagħhom bħala 
bnedmin.

Or. fr

Emenda 226
Marije Cornelissen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Fond jista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru, jipprovdi lill-benefiċjarji 
b’assistenza u/jew tagħmir sabiex 
jagħmlu aktar użu jew aktar użu effiċjenti 
tal-ktajjen lokali tal-provvista tal-ikel, 
biex b’hekk il-provvista tal-ikel titkattar u 
tiġi diversifikata għal dawk l-aktar fil-
bżonn u biex tiġi evitata l-ħela tal-ikel.

Or. en

Emenda 227
Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-fond jista’ jipprovdi lill-benefiċjarji 
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b’assistenza biex il-ktajjen tal-provvista 
lokali jintużaw aktar u b’hekk tiġi evitata 
l-ħela tal-ikel.

Or. en

Emenda 228
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikole 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna
alimentari lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. fi

Emenda 229
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 230
Marije Cornelissen

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

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn, 
anki bejn benefiċjarji li jagħmlu użu mill-
Fond u organizzazzjonijiet li ma jaħdmux 
għal profitti però għandhom l-istess 
għanijiet li ma jagħmlux użu tal-Fond 
u/jew fondi pubbliċi oħra.

Or. en

Emenda 231
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

3. Il-Fond għandu jippromwovi, fil-livell 
Ewropew, it-tagħlim reċiproku, in-
netwerking u t-tixrid ta’ prattiki tajba fil-
qasam ta’ għajnuna mhux finanzjarja lill-
persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 232
Frédéric Daerden

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Fond għandu jagħmel kull sforz 
biex jiġu appoġġjati l-inizjattivi meħuda 
fil-livell lokali bħala parti mill-ġlieda 
kontra l-iskart tal-ikel (bħall-għoti tal-ikel 
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mhux mibjugħ li jkun għadu tajjeb għall-
ikel mis-supermarkets lill-banek 
alimentari bħala kundizzjoni għall-kisba 
ta’ liċenzja għall-użu), kif ukoll il-ġlieda 
kontra l-faqar u l-esklużjoni.

Or. fr

Emenda 233
Marije Cornelissen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 
jużaw l-objettivi 2, 2a ġdid jew 3. L-Istati 
Membri li jagħmlu użu mill-objettiv1 
huma obbligati li jużaw l-objettivi 2a ġdid 
u 3.

Or. en

Emenda 234
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fond għandha tiġi implimentata fil-
qafas ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, skont l-
Artikolu 55 (1)(b) tar-Regolament 
Finanzjarju, bl-eċċezzjoni ta’ għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li 
għandu jiġi implimentat fil-qafas tal-
ġestjoni diretta skont l-Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju.

(1) Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fond għandha tiġi implimentata fil-
qafas ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 
Membri parteċipanti u l-Kummissjoni, 
skont l-Artikolu 55 (1)(b) tar-Regolament 
Finanzjarju, bl-eċċezzjoni ta’ għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li 
għandu jiġi implimentat fil-qafas tal-
ġestjoni diretta skont l-Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju.
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Or. nl

Emenda 235
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fond għandha tiġi implimentata fil-
qafas ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni, skont l-
Artikolu 55 (1)(b) tar-Regolament 
Finanzjarju, bl-eċċezzjoni ta’ għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li 
għandu jiġi implimentat fil-qafas tal-
ġestjoni diretta skont l-Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju.

12. Il-parti tal-baġit tal-Unjoni allokata 
għall-Fond għandha tiġi implimentata fil-
qafas ta’ ġestjoni kondiviża bejn l-Istati 
Membri li jagħżlu li jipparteċipaw fil-
programm u l-Kummissjoni, skont l-
Artikolu 55 (1)(b) tar-Regolament 
Finanzjarju, bl-eċċezzjoni ta’ għajnuna 
teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, li 
għandu jiġi implimentat fil-qafas tal-
ġestjoni diretta skont l-Artikolu 55(1)(a) 
tar-Regolament Finanzjarju.

Or. en

Emenda 236
Maria do Céu Patrão Neves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Huwa għalhekk rakkommandat li 
dawk li jirċievu dan il-Fond jistgħu 
ikollhom aċċess għall-programmi ta’
impjieg assistit u/jew għall-formazzjoni 
professjonali, pereżempju bl-
intermedjarju tal-Fond Soċjali Ewropew, 
b’mod li jkunu jistgħu jiksbu aktar 
kwalifiki biex jidħlu fis-suq tax-xogħol, 
sabiex b’hekk jippromwovu b’mod attiv 
id-dħul tagħhom fis-soċjetà. 



AM\928565MT.doc 89/151 PE506.141v01-00

MT

Or. pt

Emenda 237
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13a. Il-Fond għandu jintuża biex 
jikkumplimenta l-istrateġiji nazzjonali u 
mhux biex jissostitwixxi r-
responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri biex jinqered il-faqar u l-
esklużjoni soċjali, b’mod partikolari 
permezz tal-provvista ta’ programmi 
sostenibbli u fuq żmien twil li jfittxu r-
riintegrazzjoni soċjali aktar milli tittaffa l-
privazzjoni tal-ikel u l-ħtieġa ta’
bżonnijiet materjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikomplu jiżviluppaw proġetti sostenibbli fuq żmien twil sabiex 
jeqirdu l-faqar, il-privazzjoni u l-esklużjoni soċjali. Din ir-responsabbiltà ma tista bl-ebda 
mod tiġi ssostitwita jew imnaqqsa permezz ta’ riżorsi mill-Fond Ewropew.

Emenda 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sostenn mill-Fond għandu jiġi 
implimentat b’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

3. Is-sostenn mill-Fond għandu jiġi 
implimentat b’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
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involuti tas-soċjetà ċivili.

Or. es

Emenda 239
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sostenn mill-Fond għandu jiġi 
implimentat b’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

3. Is-sostenn mill-Fond għandu jingħata
b’kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri, kif ukoll l-
awtoritajiet reġjonali u lokali kompetenti 
u l-korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili u l-oraganizzazzjonijiet imsieħba.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà li jinsab fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 240
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. L-Istati Membri u l-korpi maħtura 
minnhom għandhom jaħdmu bi sħab ma’
kumpaniji fil-katina tal-ikel kollha sabiex 
jinħolqu programmi li jippermettu l-
kumpaniji tal-ikel inaqqsu l-iskart u
jissodisfaw il-programmi korporattivi u 
ta’ responsabbiltà soċjali, u għall-
assoċjazzjonijiet li jaħdmu mal-persuni l-
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aktar fil-bżonn tal-Ewropa sabiex jiksbu 
aċċess għar-riżorsi tal-ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-supermarkits u l-katina tad-distribuzzjoni alimentari jaħlu ħafna ikel li jista’ jittiekel u 
jarmuh fiż-żibel. Dan jinvolvi spejjeż għall-kumpanija, ħsara għall-ambjent u skart mingħajr 
ġustifikazzjoni. Minflok il-kumpaniji għandhom jagħtu l-ikel tagħhom lil assoċjazzjonijiet li 
jaħdmu mal-aktar nies fil-bżonn tal-Ewropa. Dan jirrifletti sew fuq il-kumpanija, jipprovdi 
riżorsi prezzjużi lill-assoċjazzjonijiet u jnaqqas l-iskart bla bżonn.

Emenda 241
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri u l-korpi nnominati 
minnhom għal dak l-iskop għandhom 
ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni 
tal-programmi operattivi u tat-twettiq tal-
kompiti tagħhom taħt dan ir-Regolament 
skont il-qafas istituzzjonali, legali u 
finanzjarju tal-Istat Membru u soġġetti għal 
konformità ma’ dan ir-Regolament.

4. L-Istati Membri u l-korpi nnominati 
minnhom għal dak l-iskop, jew fil-każ 
tagħhom, l-awtoritajiet reġjonali 
kompetenti, għandhom ikunu responsabbli 
għall-implimentazzjoni tal-programmi 
operattivi u tat-twettiq tal-kompiti tagħhom 
taħt dan ir-Regolament skont il-qafas 
istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat 
Membru u soġġetti għal konformità ma’
dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 242
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi (6) Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
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tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni mal-
Fond Soċjali Ewropew, u mal-politiki u l-
istrumenti l-oħra tal-Unjoni.

tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni mal-
Fond Soċjali Ewropew, u mal-politiki u l-
istrumenti l-oħra tal-Unjoni, u sabiex 
jevitaw kull riskju ta’ finanzjament 
doppju.

Or. pl

Emenda 243
Emer Costello

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fond
ikun konsistenti mal-politiki u l-prijoritajiet 
tal-Unjoni u jkun kumplimentari mal-
istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni.

(19) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fond 
ikun konsistenti mal-politiki u l-prijoritajiet 
tal-Unjoni u jkun kumplimentari mal-
istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni u permezz 
ta’ konsultazzjoni mill-qrib u regolari 
mal-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jimplimentaw il-miżuri tal-fond fil-
valutazzjonijiet tal-impatt.

Or. en

Emenda 244
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fond 
ikun konsistenti mal-politiki u l-prijoritajiet 
tal-Unjoni u jkun kumplimentari mal-
istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni.

(19) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-sostenn mill-Fond 
ikun konsistenti mal-politiki u l-prijoritajiet 
tal-Unjoni u jkun kumplimentari mal-
istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni u permezz 
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ta’ konsultazzjoni mill-qrib u regolari 
mal-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jimplimentaw il-miżuri tal-fond fil-
valutazzjonijiet tal-impatt.

Or. en

Emenda 245
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu r-rwoli rispettivi 
tagħhom fir-rigward tal-Fond bil-għan li 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji.

(20) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu r-rwoli rispettivi 
tagħhom fir-rigward tal-Fond bil-għan li 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji u l-istrutturi amministrattivi 
tal-FSE jkunu jistgħu jintużaw.

Or. en

Emenda 246
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu r-rwoli rispettivi 
tagħhom fir-rigward tal-Fond bil-għan li 
jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
benefiċjarji.

(9) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effiċjenza tal-Fond, 
b’mod partikolari permezz tal-
monitoraġġ, ir-rapportar u l-valutazzjoni. 
Għandhom jiżguraw ukoll is-sempliċità 
tal-implimentazzjoni tiegħu għall-
organizzazzjonijiet imsieħba u għall-
benefiċjarji.

Or. fr
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Emenda 247
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-Fond. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess 
għall-Fond.

(21) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi fir-
rigward tal-miżuri ta’ akkumpanjament
tal-Fond. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabiltà, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess 
għall-Fond.

Or. en

Emenda 248
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-Fond. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess 

10. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-Fond. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess
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mill-Fond. għall-għajnuna mill-Fond.

Or. es

Emenda 249
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess 
għall-għajnuna mill-Fond.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus xieraq li l-punt 10 jiġi maqsum  fi tnejn peress li hemm żewġ kategoriji ta’
analiżi differenti u  din id-distinzjoni għandha tiġi identifikata b’mod ċar.

Emenda 250
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew ta’
prodotti li huma f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-

(11) L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew li 
huma f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar is-sigurtà alimentari.
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prodotti għall-konsumatur.

Or. fi

Emenda 251
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew ta’
prodotti li huma f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-
prodotti għall-konsumatur.

(11) L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel li huma 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
dwar is-sigurtà tal-prodotti għall-
konsumatur.

Or. fr

Emenda 252
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew ta’
prodotti li huma f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-
prodotti għall-konsumatur.

(22) L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-
Fond għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew ta’
prodotti li huma f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-
prodotti għall-konsumatur u li 
jikkontribwixxu għal dieta tajba.

Or. en
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Emenda 253
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti abbażi ta’ kriterji oġġettivi. Il-
kriterji tal-għażla għall-prodotti tal-ikel, u 
fejn jixraq għall-prodotti sejrin iqisu wkoll 
l-aspetti klimatiċi u ambjentali, b’mod 
partikolari bil-għan tat-tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel.

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel abbażi 
ta’ kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla 
għall-prodotti tal-ikel sejrin iqisu wkoll is-
sigurtà tal-ikel, kif ukoll l-aspetti klimatiċi 
u ambjentali, b’mod partikolari bil-għan 
tat-tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

Or. fi

Emenda 254
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. L-għażla tal-prodotti tal-
ikel għandha tkun ibbażata fuq prinċipji 
ta’ nutrizzjoni bbilanċjata u 
tikkontribwixxi għas-saħħa u l-benessri 
tar-riċevituri aħħarija. Il-kriterji tal-għażla 
għall-prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-
prodotti sejrin iqisu kemm ikunu qrib iż-
żoni ta’ produzzjoni u jiżguraw li l-metodi 
ta’ produzzjoni jirrispettaw l-objettivi
ambjentali stabbiliti mill-Unjoni u jkunu 
skont it-tranżizzjoni lejn ekonomija
b’livell baxx ta’ karbonju.
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Or. fr

Emenda 255
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-
prodotti sejrin iqisu wkoll l-aspetti 
klimatiċi u ambjentali, b’mod partikolari 
bil-għan tat-tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel għall-
persuni jew għat-tfal mingħajr 
akkomodazzjoni abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel sejrin iqisu wkoll l-aspetti 
klimatiċi u ambjentali, b’mod partikolari 
bil-għan tat-tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

Or. fr

Emenda 256
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

(23) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel ta’
kwalità u l-prodotti abbażi ta’ kriterji 
oġġettivi relatati mal-bżonnijiet tal-
persuni l-aktar fil-bżonn. Il-kriterji tal-
għażla għall-prodotti tal-ikel, u fejn jixraq 
għall-prodotti, preferibbilment minn 
fornituri lokali, għandhom iqisu wkoll l-
aspetti klimatiċi u ambjentali, b’mod 
partikolari bil-għan tat-tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel.

Or. en
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Emenda 257
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi u ġusti li jiżguraw li 
tingħata prijorità lill-provvista tal-ikel u l-
prodotti bażiċi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u prodotti bażiċi għandha tkun ta’ prijorità fuq azzjonijiet 
oħra biex jiġi żgurat li madwar 43 miljun Ewropew li ma jkunux jistgħu jitimgħu lilhom 
infushom b’mod adegwat jew xieraq ikunu jistgħu għall-inqas jilħqu l-livell minimu ta’
għajxien.

Emenda 258
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
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sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel f’kull stadju tal-
katina tad-distribuzzjoni.

Or. fr

Emenda 259
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

(23) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti abbażi ta’ kriterji oġġettivi. Il-
kriterji tal-għażla għall-prodotti tal-ikel, u 
fejn jixraq għall-prodotti jistgħu jqisu
wkoll l-aspetti klimatiċi u ambjentali, 
b’mod partikolari bil-għan tat-tnaqqis tal-
iskart mill-ikel.

Or. en

Emenda 260
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 
ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-

(12) L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel għandhom jagħtu 
prijorità lill-prodotti b’oriġini Ewropea. 
Il-kriterji tal-għażla tal-prodotti tal-ikel 
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tnaqqis tal-iskart mill-ikel. għandhom jiġu stabbiliti biex 
jikkontribwixxu għal dieta tajba għas-
saħħa u bilanċjata tal-benefiċjarji 
aħħarija. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-
prodotti sejrin iqisu wkoll l-aspetti 
klimatiċi u ambjentali, b’mod partikolari 
bil-għan tat-tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

Or. fr

Emenda 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a) Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-ħela 
tal-ikel f’kull stadju tal-katina tad-
distribuzzjoni inkluża l-provvista tal-ikel.

Or. es

Emenda 262
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a) Il-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-
awtoritajiet reġjunali kompetenti u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra l-ħela 
tal-ikel f’kull stadju tal-katina tad-
distribuzzjoni.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà li jinsab fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 263
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li din l-għajnuna 
tingħata fir-rispett tad-dinjità tal-persuni 
l-aktar fil-bżonn;

Or. fr

Emenda 264
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) F’kull każ, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-ikel li 
jitqassam jikkonforma mal-istandards tas-
saħħa u, b’mod aktar ġenerali, 
jikkontribwixxi għas-saħħa tajba tal-
persuni kkonċernati;

Or. fr

Emenda 265
Frédéric Daerden
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 266
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 267
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marielle de 
Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa 
i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-

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

2014-2020 għandhom ikunu ta’
EUR 3 500 000 000 skont il-prezzijiet tal-
2011, skont it-tqassim annwali stabbilit fl-
Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-Fond jirrappreżenta ammont simboliku fi kwalunkwe każ. Però, peress li l-UE għadha 
fi kriżi, huwa inkonċepibbli li tipprovdi anqas fondi lil Dawk l-Aktar fil-Bżonn tal-Ewropa 
skont xi skema preċedenti. Huwa importanti li wieħed isaqsi għal dan l-ammont għall-bidu 
tal-MFF li jmiss. Jekk is-sitwazzjoni soċjali titjieb u ma jkunx hemm aktar il-bżonn ta’ dan il-
fond, imbagħad il-klawżola ta’ reviżjoni inkluża fil-MFF jagħmilha possibbli li jitnaqqas.

Emenda 268
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-
perjodu 2014-2020 għandhom ikunu 
ta’ EUR 3 500 000 000 skont il-prezzijiet 
tal-2011, skont it-tqassim annwali stabbilit 
fl-Anness II.

Or. fr

Emenda 269
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-
perjodu 2014-2020 għandhom ikunu 

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

ta’ EUR 3 500 000 000 skont il-prezzijiet 
tal-2011, skont it-tqassim annwali stabbilit 
fl-Anness II.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-baġit propost mill-Kummissjoni ma kienx biżżejjed biex jissodisfa l-bżonnijet tal-persuni l-
aktar fil-bżonn u jikkostitwixxi tnaqqis kbir wisq meta mqabbel mal-perjodu attwali sabiex 
ikollu qasam ta’ azzjoni aktrar wiesa’. Barra minn hekk, jekk wieħed jinnota ż-żieda fil-livell 
tal-faqar fl-UE, l-ammont annwali previst għall-PEAD, għall-perjodu 2014-2020 għandu 
jkun mill-inqas ta’ EUR 500 000 000 fis-sena.

Emenda 270
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Ir-riżorsi globali disponibbli għall-
impenn baġitarju mill-Fond għall-
perjodu 2014-2020 għandhom ikunu 
ta’ mill-inqas EUR 5 000 000 000 skont il-
prezzijiet tal-2011, skont it-tqassim 
annwali stabbilit fl-Anness II.

Or. fr

Emenda 271
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dawn ir-riżorsi għandhom jiżdiedu 
biex jiżguraw l-adegwatezza tal-fond biex 
jikseb l-għanijiet u l-iskopijiet tiegħu fi 
ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 
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2014-2020.

Or. es

Emenda 272
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont l-Artikolu 84(5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru fost Stati Membri li talbu li 
jipparteċipaw, skont l-Artikolu 84 (5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, ibbażat fuq l-indikaturi l-aktar 
reċenti stabbiliti mill-Eurostat li 
jikkonċernaw:

Or. en

Emenda 273
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont l-Artikolu 84(5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont ir-regoli tal-FSE u l-
Artikolu 84(5) tar-Regolament (UE)
Nru… (CPR), mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, filwaqt li 
jitqiesu l-indikaturi li ġejjin stabbiliti mill-
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Eurostat:

Or. en

Emenda 274
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha 
għandha tqis il-limitu ta’ dipendenza tal-
persuni l-aktar fil-bżonn fuq il-
programmi tal-Unjoni għad-distribuzzjoni 
tal-ikel lil dawk l-aktar fil-bżonn bħala 
riżultat tal-parteċipazzjoni tal-Istati 
Membri fi programmi fir-Regolamenti tal-
Kunsill (KE) 1290/2005, (KE) 1234/2007 
jew ir-Regolament (UE) 121/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 275
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa;

3a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa bħala persentaġġ mill-
popolazzjoni kollha inkluż indikaturi 
bbażati fuq is-sessi;

Or. en
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Emenda 276
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa;

3a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa bħala persentaġġ mill-
popolazzjoni sħiħa;

Or. en

Emenda 277
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa;

3a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa bħala persentaġġ mill-
popolazzjoni sħiħa;

Or. en

Emenda 278
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. il-popolazzjoni li tbati minn 
privazzjoni materjali severa;

3a. Il-popolazzjoni li tgħix taħt il-linja 
relattiva tal-faqar;

Or. es
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Emenda 279
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. il-popolazzjoni li tbati minn
privazzjoni materjali severa;

3a. il-popolazzjoni li tbati minn faqar 
alimentari;

Or. fr

Emenda 280
Frédéric Daerden

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3aa. il-livell limitu tal-faqar relattiv, huwa 
l-perċentwali tal-popolazzjoni li tgħix 
f’dar bi dħul ta’ inqas minn 60 % tad-
dħul medju nazzjonali;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-livell limitu tal-faqar relattiv huwa kriterju fid-definizzjoni tal-faqar fl-istrateġija tal-UE 
tal-2020.

Emenda 281
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3aa. il-popolazzjoni li tbati minn 
privazzjoni materjali severa;
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Or. fr

Emenda 282
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-popolazzjoni li tgħix fi djarb’intensità 
tax-xogħol vera baxxa.

imħassar

Or. es

Emenda 283
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. il-popolazzjoni li tgħix fi djar 
b’intensità tax-xogħol vera baxxa.

3b. Tibdil reċenti fil-popolazzjoni li tgħix 
fi djar b’intensità tax-xogħol vera baxxa.

Or. en

Emenda 284
Inês Cristina Zuber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Popolazzjoni f’riskju ta’ faqar

Or. pt
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Emenda 285
Danuta Jazłowiecka

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-popolazzjoni f’riskju ta’ faqar wara 
t-trasferimenti soċjali, inklużi t-tfal 
f’riskju ta’ faqar.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-rata ta’ riskju ta’ faqar wara t-trasferimenti soċjali u r-rata li turi l-aħjar il-problemi li 
bihom huma kkonforntati d-diversi Stati Membri u li tirrapporta b’mod dirett għall-
benefiċjarji tal-għajnuna taħt il-programm. Barra minn hekk, l-adozzjoni ta’ serje ta’ tliet 
indikaturi relattivi għall-faqar se tkun konformi mal-indikaturi adottati fil-qafas tal-
istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 286
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rata tar-riskju tal-faqar f’kull Stat 
Membru

Or. fr

Emenda 287
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) il-popolazzjoni f’riskju ta’ faqar wara 
t-trasferimenti soċjali.

Or. pl

Emenda 288
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-popolazzjoni li tgħix taħt il-livell 
limitu tal-faqar relattiv, jiġifieri l-
perċentwali tal-popolazzjoni li tgħix f’dar 
bi dħul ta’ anqas minn 60 % tad-dħul 
medju nazzjonali;

Or. fr

Emenda 289
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 0,35% tar-riżorsi globali għandhom 
jiġu allokati għal għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. nl

Emenda 290
Csaba Őry
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 0,35% tar-riżorsi globali għandhom jiġu 
allokati għal għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

4. 0.25 % tar-riżorsi globali għandhom jiġu 
allokati għal għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 291
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Emenda 292
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. [...] imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tnaqqas il-burokrazija marbuta mal-iżvilupp tal-programm 
operattiv u għalhekk tiżgura l-implimentazzjoni sempliċi, rapida u effettiva ta’ dan il-Fond 
mill-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet imsieħba.
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Emenda 293
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu 
jissottometti lill-Kummissjoni programm 
operattiv, li jkopri l-perjodu bejn l-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
li jkun fih dawn l-punti li ġejjin:
(a) indikazzjoni tat-tip(i) ta’ privazzjoni 
materjali u alimentari li l-programm 
operattiv għandu jgħin biex titnaqqas;
(b) deskrizzjoni tal-iskema(i) nazzjonali 
korrispondenti għal kull tip ta’ privazzjoni 
indirizzata;
(c) pjan ta’ finanzjament li jinkludi t-
tabelli li ġejjin:
c) tabella li tispeċifika għal kull sena, 
skont l-Artikolu 18, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja maħsuba għal 
sostenn mill-Fond u l-kofinanzjament 
skont l-Artikolu 18;
cc) tabella li tispeċifika, għall-perjodu 
sħiħ ta’ programmazzjoni, l-ammont tal-
approprjazzjoni totali finanzjarja fir-
rigward tas-sostenn mill-programm 
operattiv għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata kif ukoll il-miżuri 
korrispondenti ta’ sostenn.
(d) l-awtoritajiet kompetenti, l-
organizzazzjonijiet imsieħba u l-
organizzazzjonijiet intermedjarji, li b’mod 
dirett jew indirett, iqassmu l-ikel jew 
prodotti, flimkien mal-għajnuna materjali 
pprovduta għandhom jimpenjaw ruħhom 
b’attivitajiet għall-inklużjoni soċjali tal-
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persuni l-aktar fil-bżonn, kemm jekk 
dawn jirċievu għajnuna mill-Fond jew le.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tnaqqas il-burokrazija marbuta mal-iżvilupp tal-programm 
operattiv u għalhekk tiżgura l-implimentazzjoni sempliċi, rapida u effettiva ta’ dan il-Fond 
mill-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet imsieħba.

Emenda 294
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 295
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull Stat Membru, b’kooperazzjoni mill-
qrib mal-organizzazzjonijiet imsieħba,
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
programm operattiv, li jkopri l-perjodu 
bejn l-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li 
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jkun fih dawn l-punti li ġejjin:

Or. fr

Emenda 296
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 297
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 298
Marije Cornelissen



AM\928565MT.doc 117/151 PE506.141v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull Stat Membru li jitlob li jagħmel użu 
minn ftit mill-għanijiet jew mill-għanijiet 
kollha tal-Fond għandu jissottometti lill-
Kummissjoni programm operattiv, li jkopri 
l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li 
jkun fih dawn l-punti li ġejjin:

Or. en

Emenda 299
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. nl

Emenda 300
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull Stat Membru għandu jissottometti lill-
Kummissjoni programm operattiv, fi żmien 
tliet xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament imħejji b’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet li 
jiġġieldu kontra l-fenomeni tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali, inklużi 
organizzazzjonijiet li qabel kienu 
benefiċjarji tal-PEAD. Il-programm 
operattiv għandu jkopri l-perjodu mill-1 
ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020 
u jkun fih dawn l-punti li ġejjin:

Or. fr

Emenda 301
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi operattivi għandhom 
jinkludu deskrizzjoni tal-miżuri konkreti u 
tal-fondi allokati biex jikkonformaw mal-
prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 5. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus importanti li jiġu speċifikati, bħala kontenut tal-programm operattiv, il-miżuri 
u l-fondi allokati biex jikkonformaw mal-prinċipji li jirregolaw il-funzjonament ta’ dan il-
fond.

Emenda 302
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għanduhom jiġijiġu 
indirizzat(i) skont il-programm operattiv u 
deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel u ta’ prodotti kif ukoll miżuri ta’
sostenn li għandhom jiġu pprovduti, waqt li 
jiġu kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni 
ex ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għanduhom jiġijiġu 
indirizzat(i) skont il-programm operattiv u 
deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel u kif ukoll miżuri ta’ sostenn li 
għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

Or. fi

Emenda 303
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għanduhom jiġijiġu
indirizzat(i) skont il-programm operattiv u 
deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel jew ta’ prodotti u l-miżuri ta’ sostenn 
li għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

(a) identifikazzjoni biex 
jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’ privazzjoni 
materjali li għandu/għandhom jiġi/jiġu
indirizzat(i) skont il-programm operattiv, l-
għanijiet ta’ din l-għażla u deskrizzjoni 
għal kull tip ta’ privazzjoni materjali 
indirizzata, tal-karatteristiċi ewlenin u l-
għanijiet tad-distribuzzjoni tal-ikel jew ta’
prodotti u l-miżuri ta’ sostenn li għandhom 
jiġu pprovduti, waqt li jiġu kkunsidrati r-
riżultati tal-evalwazzjoni ex ante mwettqa 
skont l-Artikolu 14;

Or. fr
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Emenda 304
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għanduhom jiġijiġu
indirizzat(i) skont il-programm operattiv u 
deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel jew ta’ prodotti u l-miżuri ta’ sostenn 
li għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għandu/għandhom 
jiġi/jiġu indirizzat(i) skont il-programm 
operattiv u deskrizzjoni għal kull tip ta’
privazzjoni materjali indirizzata, tal-
karatteristiċi ewlenin u l-għanijiet tad-
distribuzzjoni tal-ikel u l-miżuri ta’ sostenn 
li għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

Or. fr

Emenda 305
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għandu/hom 
jiġijiġu indirizzat(i) skont il-programm 
operattiv u deskrizzjoni għal kull tip ta’
privazzjoni materjali indirizzata, tal-
karatteristiċi ewlenin u l-għanijiet tad-
distribuzzjoni tal-ikel jew ta’ prodotti u l-
miżuri ta’ sostenn li għandhom jiġu 
pprovduti, waqt li jiġu kkunsidrati r-
riżultati tal-evalwazzjoni ex ante mwettqa 
skont l-Artikolu 14;

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għandu/għandhom 
jiġi/jiġu indirizzat(i) skont il-programm 
operattiv u deskrizzjoni għal kull tip ta’
privazzjoni materjali indirizzata, tal-
karatteristiċi ewlenin u l-għanijiet tad-
distribuzzjoni tal-ikel ta’ kwalità jew ta’
prodotti ta’ sostenn u/jew il-miżuri biex 
jiżviluppaw jew jissaħħu l-ktajjen tal-
provvista tal-ikel li għandhom jiġu 
pprovduti, waqt li jiġu kkunsidrati r-
riżultati tal-evalwazzjoni ex ante mwettqa 
skont l-Artikolu 14;
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Or. en

Emenda 306
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għanduhom jiġijiġu
indirizzat(i) skont il-programm operattiv u 
deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel jew ta’ prodotti u l-miżuri ta’ sostenn 
li għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għandu/għandhom 
jiġi/jiġu indirizzat(i) skont il-programm 
operattiv u deskrizzjoni għal kull tip ta’
privazzjoni materjali indirizzata, tal-
karatteristiċi ewlenin u l-għanijiet tad-
distribuzzjoni tal-ikel jew ta’ prodotti u
eventwalment il-miżuri ta’ sostenn li 
għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u prodotti bażiċi għandha tkun ta’ prijorità fuq azzjonijiet 
oħra biex jiġi żgurat li madwar 43 miljun Ewropew li ma jkunux jistgħu jitimgħu lilhom 
infushom b’mod adegwat jew xieraq ikunu jistgħu għall-inqas jilħqu l-livell minimu ta’
għajxien.

Emenda 307
Csaba Őry, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għanduhom jiġijiġu 
indirizzat(i) skont il-programm operattiv u 

(a) identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni 
biex jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’
privazzjoni materjali li għandu/għandhom 
jiġi/jiġu skont il-programm operattiv u 
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deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel jew ta’ prodotti u l-miżuri ta’ sostenn 
li għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

deskrizzjoni għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata, tal-karatteristiċi 
ewlenin u l-għanijiet tad-distribuzzjoni tal-
ikel jew ta’ prodotti u l-miżuri ta’ sostenn
għall-abolizzjoni tal-esklużjoni soċjali li 
għandhom jiġu pprovduti, waqt li jiġu 
kkunsidrati r-riżultati tal-evalwazzjoni ex 
ante mwettqa skont l-Artikolu 14;

Or. en

Emenda 308
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) strateġija li tiddeskrivi kif il-miżuri 
ta’ sostenn se tappoġġja l-iżvilupp jew it-
tisħiħ tal-ktajjen tal-provvista tal-ikel 
reġjonali jew lokali għall-benefiċċju ta’
dawk il-persuni l-aktar fil-bżonn;

Or. en

Emenda 309
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proposta li tiddeskrivi kif il-fond 
jista’ jagħmel użu mill-ktajjen lokali ta’
provvista tal-ikel;

Or. en
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Emenda 310
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) strateġija li tiddeskrivi kif il-
programm se juża l-ikel li inkella jinħela;

Or. en

Emenda 311
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) deskrizzjoni tal-iskema(i) nazzjonali 
korrispondenti għal kull tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata;

imħassar

Or. fi

Emenda 312
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu li 
jistabbilixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-
persuni l-aktar fil-bżonn, differenzjati 
jekk neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata;

imħassar

Or. fi
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Emenda 313
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu li 
jistabbilixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-
persuni l-aktar fil-bżonn, differenzjati 
jekk neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata;

imħassar

Or. fr

Emenda 314
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu li 
jistabbilixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-
persuni l-aktar fil-bżonn, differenzjati jekk 
neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata;

(c) deskrizzjoni tal-mekkaniżmu li 
jistabbilixxi l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-
persuni fil-bżonn;

Or. fr

Emenda 315
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) deskrizzjoni tal-kriterji għall-għażla ta’ imħassar
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operazzjonijiet u deskrizzjoni tal-
mekkaniżmu tal-għażla differenzjati jekk 
neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata;

Or. fi

Emenda 316
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) deskrizzjoni tal-kriterji għall-għażla tal-
organizzazzjonijiet imsieħba differenzjati 
jekk neċessarju skont it-tip ta’ privazzjoni 
materjali indirizzata;

e) deskrizzjoni tal-kriterji għall-għażla tal-
organizzazzjonijiet imsieħba;

Or. fi

Emenda 317
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’
implimentazzjoni tal-programm operattiv li 
jkun fiha l-identifikazzjoni tal-awtorità
maniġerjali, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
fejn applikabbli, l-awtorità tal-awditjar u l-
korp li lilu għandhom isiru l-ħlasijiet mill-
Kummissjoni u deskrizzjoni tal-proċedura 
ta’ monitoraġġ;

(g) deskrizzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’
implimentazzjoni tal-programm operattiv li 
jkun fiha l-konferma li l-awtorità
maniġerjali, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni 
fejn applikabbli, l-awtorità tal-awditjar tal-
Fondi ESI huma responsabbli, u l-
identifikazzjoni tal-korp li lilu għandhom 
isiru l-ħlasijiet mill-Kummissjoni u 
deskrizzjoni tal-proċedura ta’ monitoraġġ;

Or. en
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Emenda 318
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt j – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt j – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 320
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt j – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta’ programmazzjoni, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja totali tal-

ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu sħiħ 
ta’ programmazzjoni, l-ammont tal-
approprjazzjoni finanzjarja totali tal-
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appoġġ mill-programm operattiv għal kull 
tip ta’ privazzjoni materjali trattata kif 
ukoll il-miżuri korrispondenti ta’ sostenn.

appoġġ trattata kif ukoll il-miżuri 
korrispondenti ta’ sostenn.

Or. fi

Emenda 321
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel jew il-prodotti
direttament għandhom jimpenjaw ruħhom 
b’attivitajiet li jikkumplimentaw il-
provvista tal-għajnuna materjali, li 
jimmiraw għall-inklużjoni soċjali tal-
persuni l-iktar fil-bżonn, kemm jekk dawn 
l-attivitajiet huma appoġġjati mill-Fond u 
kemm jekk le.

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel direttament 
għandhom jimpenjaw ruħhom b’attivitajiet 
li jikkumplimentaw il-provvista tal-
għajnuna alimentari, li jimmiraw għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-iktar fil-
bżonn, kemm jekk dawn l-attivitajiet huma 
appoġġjati mill-Fond u kemm jekk le.

Or. fi

Emenda 322
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel jew il-prodotti 
direttament għandhom jimpenjaw ruħhom 
b’attivitajiet li jikkumplimentaw il-
provvista tal-għajnuna materjali, li 
jimmiraw għall-inklużjoni soċjali tal-
persuni l-iktar fil-bżonn, kemm jekk dawn 
l-attivitajiet huma appoġġjati mill-Fond u 
kemm jekk le.

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel u/jew il-
prodotti direttament jistgħu jimpenjaw 
ruħhom b’attivitajiet li jikkumplimentaw 
il-provvista tal-għajnuna materjali, li 
jimmiraw għall-inklużjoni soċjali tal-
persuni l-iktar fil-bżonn, kemm jekk dawn 
l-attivitajiet huma appoġġjati mill-Fond u 
kemm jekk le.
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Or. fr

Emenda 323
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel jew il-prodotti 
direttament għandhom jimpenjaw ruħhom 
b’attivitajiet li jikkumplimentaw il-
provvista tal-għajnuna materjali, li 
jimmiraw għall-inklużjoni soċjali tal-
persuni l-iktar fil-bżonn, kemm jekk dawn 
l-attivitajiet huma appoġġjati mill-Fond u 
kemm jekk le.

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel jew il-prodotti 
direttament jistgħu jimpenjaw ruħhom
waħedhom jew f’kooperazzjoni ma’
organizzazzjonijiet oħrajn, b’attivitajiet li 
jikkumplimentaw il-provvista tal-għajnuna 
materjali, li jimmiraw għall-inklużjoni 
soċjali tal-persuni fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 324
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel jew il-prodotti 
direttament għandhom jimpenjaw ruħhom 
b’attivitajiet li jikkumplimentaw il-
provvista tal-għajnuna materjali, li 
jimmiraw għall-inklużjoni soċjali tal-
persuni l-iktar fil-bżonn.

L-organizzazzjonijiet imsieħba msemmija 
fil-punt (e) li jwasslu l-ikel jew il-prodotti 
direttament jistgħu jimpenjaw ruħhom, 
jekk ikollhom il-mezzi biex jiżguraw din 
il-missjoni, b’attivitajiet li 
jikkumplimentaw il-provvista tal-għajnuna 
materjali, li jimmiraw għall-inklużjoni 
soċjali tal-persuni l-iktar fil-bżonn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ prodotti tal-ikel u prodotti bażiċi għandha tkun ta’ prijorità fuq azzjonijiet 



AM\928565MT.doc 129/151 PE506.141v01-00

MT

oħra biex jiġi żgurat li madwar 43 miljun Ewropew li ma jkunux jistgħu jitimgħu lilhom 
infushom b’mod adegwat jew xieraq ikunu jistgħu għall-inqas jilħqu l-livell minimu ta’
għajxien. L-organizzazzjonijiet responsabbli mid-distribuzzjoni tal-ikel ma għandux ikollhom 
obbligi diffiċli wisq, li jistgħu jiskoraġġixxuhom jew jagħmlu l-missjoni tagħhom iebsa wisq.

Emenda 325
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operattivi għandhom 
jitfasslu mill-Istati Membri jew minn 
kwalunkwe awtorità maħtura minnhom 
f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 
u lokali kompetenti u awtoritajiet pubbliċi 
oħra kif ukoll il-korpi li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili u l-korpi responsabbli 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni.

2. Il-programmi operattivi għandhom 
jitfasslu mill-Istati Membri jew minn 
kwalunkwe awtorità tal-fondi tal-ESI
maħtura minnhom f’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali kompetenti u 
awtoritajiet pubbliċi oħra kif ukoll il-korpi 
li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili u l-korpi 
responsabbli għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
programmi operazzjonali jiġu marbuta 
mill-qrib mal-politiki ta’ inklużjoni soċjali 
nazzjonali u ma’ miżuri li jiġġieldu l-
femminizzazzjoni tal-faqar li dejjem qed 
tikber.

Or. en

Emenda 326
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-programmi operattivi jistgħu 
japplikaw fuq livell reġjonali f’dawk l-
Istati Membri fejn l-awtoritajiet reġjonali 
jiftaħru b’ħiliet dwar l-inklużjoni soċjali u 
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l-ġlieda kontra l-faqar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dicha petición se ajusta al principio de subsidiariedad del artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea por el cual los objetivos de las acciones y cargas competenciales deben ajustarse a 
los niveles más cercanos a la ciudadanía.Teniendo en cuenta se tiene que garantizar la
coordinación de dicho Fondo con el Fondo Social Europeo (FSE) y que algunas regiones, 
como es el caso de Catalunya, disponen de un programa operativo regional para el FSE, 
sería conveniente seguir el mismo esquema de funcionamiento, para facilitar así una mayor 
coordinación de las medidas incluidas en los programas operativos de ambos fondos.

Emenda 327
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet fi żmien tliet xhur mid-
data tas-sottomissjoni tal-programm 
operattiv. L-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa 
u, fejn xieraq, għandu jirrevedi l-programm 
operattiv propost.

2. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mid-
data tas-sottomissjoni tal-programm 
operattiv. L-Istat Membru għandu 
jipprovdi lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa 
u, fejn xieraq, għandu jirrevedi l-programm 
operattiv propost.

Or. fr

Emenda 328
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm kull osservazzjoni li ssir mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 2 tkun ġiet 
ikkunsidrata b’mod sodisfaċenti, il-

3. Sakemm kull osservazzjoni li ssir mill-
Kummissjoni skont il-paragrafu 2 tkun ġiet 
ikkunsidrata b’mod sodisfaċenti, il-
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Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, tapprova l-programm 
operattiv mhux iktar minn sitt xhur wara s-
sottomissjoni formali tiegħu mill-Istat 
Membru, iżda mhux qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.

Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, tapprova l-programm 
operattiv mhux iktar minn erba’ xhur wara 
s-sottomissjoni formali tiegħu mill-Istat 
Membru, iżda mhux qabel l-
1 ta’ Jannar 2014.

Or. fr

Emenda 329
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni, tapprova l-
emenda ta’ programm operattiv mhux aktar 
tard minn ħames xhur wara s-sottomissjoni 
formali tagħhom mill-Istat Membru 
sakemm kull osservazzjoni li ssir mill-
Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b’mod 
sodisfaċenti.

3. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’
atti ta’ implimentazzjoni, tapprova l-
emenda ta’ programm operattiv mhux aktar 
tard minn erba’ xhur wara s-sottomissjoni
formali tagħhom mill-Istat Membru 
sakemm kull osservazzjoni li ssir mill-
Kummissjoni tkun ġiet ikkunsidrata b’mod 
sodisfaċenti.

Or. fr

Emenda 330
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
7a. Il-Fond għall-Għajnuna Ewropea 
għal Dawk l-Aktar fil-Bżonn ma għandux 
jopera u jiġi implimentat bħala fond 
indipendenti (bi strutturi addizzjonali) 
iżda għandu jkun parti mill-fondi ta’
programmazzjoni 2014-2020 tal-Qafas 
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Strateġiku Komuni tal-FSE.

Or. en

Emenda 331
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità u ta’ netwerking, kif ukoll it-tixrid 
tar-riżultati rilevanti fil-qasam ta’ għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità u ta’ netwerking, kif ukoll it-tixrid 
tar-riżultati rilevanti fil-qasam ta’ għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 332
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità u ta’ netwerking, kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti fil-qasam ta’
għajnuna mhux finanzjarja lill-persuni l-
aktar fil-bżonn.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità, netwerking u innovazzjoni, kif 
ukoll it-tixrid tar-riżultati rilevanti fil-
qasam ta’ għajnuna mhux finanzjarja lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, anki ma’
organizzazzjonijiet għall-għajnuna tal-
persuni l-aktar fil-bżonn li ma jagħmlux 
użu mill-Fond u/jew minn fondi pubbliċi 
oħra.

Or. en
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Emenda 333
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità u ta’ netwerking, kif ukoll it-tixrid 
tar-riżultati rilevanti fil-qasam ta’
għajnuna mhux finanzjarja lill-persuni l-
aktar fil-bżonn.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza u għarfien, il-
bini tal-kapaċità u ta’ netwerking, l-użu ta’
netwerks ta’ distribuzzjoni fit-territorju 
Ewropew u b’mod partikolari fiż-żoni 
f’kull Stat Membru fejn hemm l-ogħla 
rati ta’ faqar u esklużjoni, l-iżvilupp ta’
attivitajiet transnazzjonali u 
transkonfinali, kif ukoll it-tixrid tar-
riżultati rilevanti u innovattivi fil-qasam
tat-tqassim ta’ ikel u prodotti lill-persuni l-
aktar fil-bżonn.

Hija għandha tintegra u tgħaqqad ma’
din il-pjattaforma, l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-organizzazzjonijiet 
imsieħba fuq il-livell tal-Unjoni kif ukoll 
l-organizzazzjonijiet imsieħba u l-
benefiċjarji f’kull Stat Membru.
Hija għandha toħloq u tamministra sit 
elettroniku pubbliku ddedikat għal din il-
pjattaforma. Is-sit jinkludi b’mod 
partikolari d-diversi organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-azzjonijiet tagħhom u l-użu 
tagħhom fit-territorju Ewropew, inlużi r-
reġjuni l-aktar imbiegħda. Is-sit 
elettroniku jinkludi wkoll kull dokument u 
informazzjoni marbuta mal-animazzjoni u 
l-ħidma tal-pjattaforma.

Or. fr

Emenda 334
Sylvie Goulard, Verónica Lope Fontagné, Silvia Costa, Jürgen Klute, Marian Harkin, 
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Nathalie Griesbeck, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din il-pjattaforma għandha tinkludi 
inkoraġġiment ta’ tibdil bejn dawk li 
jaħdmu fuq it-taffija ta’ privazzjoni 
materjali immedjata u organizzazzjonijiet 
li jaħdmu għam riintegrazzjoni soċjali 
sostenibbli fuq żmien itwal u tħares lejn 
kif jistgħu jiġu żviluppati rabtiet bejn 
dawn l-objettivi differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provvista ta’ għajnuna tal-ikel ta’ emerġenza hija differenti ħafna mix-xogħol imwettaq 
minn organizzazzjonijiet li jaħdmu għall-qerda tal-faqar fuq żmien twil, li ħafna drabi jiġu 
bżonn taħriġ speċjali u/jew kwalifiki. Però, jista’ jkun hemm modi fejn organizzazzjonijiet 
differenti bi rwoli differenti jistgħu jżidu l-impatt tagħhom billi jaħdmu flimkien u l-
Kummissjoni għandha tippermetti li jsiru dawn l-iskambji.

Emenda 335
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-azzjonijiet 
transkonfinali li jimplika l-parteċipazzjoni 
tal-organizzazzjonijiet imsieħba jrid jiġi 
eskluż mill-baġit allokat għall-għajnuna 
diretta lill-persuni l-iktar fil-bżonn.

Or. pl

Emenda 336
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darba fis-
sena, mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-organizzazzjonijiet
imsieħba fuq livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-appoġġ mill-Fond.

2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darba fis-
sena, mal-organizzazzjonijiet imsieħba 
dwar l-implimentazzjoni tal-appoġġ mill-
Fond.

Or. fr

Emenda 337
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darba fis-
sena, mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba fuq livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-appoġġ mill-Fond.

2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darba fis-
sena, mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba fuq livell tal-Unjoni u l-
organizzazzjonijiet imsieħba ewlenin fil-
livell ta’ kull Stat Membru dwar l-
implimentazzjoni u l-faċilità tal-użu tal-
appoġġ mill-Fond. Hija għandha 
tirraporta dwar dawn il-konsultazzjonijiet 
u r-riżultati tagħhom fuq is-sit elettroniku 
ddedikat għall-pjattaforma.

Or. fr

Emenda 338
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu joħolqu kumitat 
ta’ segwiment sabiex jiggarantixxu 
implimentazzjoni effettiva tal-programmi 
operattivi tagħhom.

Or. pl

Emenda 339
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 340
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2015 sal-2022, l-Istat Membri
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, 
sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni għall-
programm operattiv matul is-sena 
finanzjarja preċedenti.

1. Mill-2015 sal-2022, l-Istati Membri
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni,
lill-Parlament u lill-Kunsill sat-30 ta’
Ġunju ta’ kull sena, rapport annwali ta’
implimentazzjoni għall-programm 
operattiv matul is-sena finanzjarja 
preċedenti.

Or. es
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Emenda 341
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mill-2015 sal-2022, l-Istati Membri 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, 
sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni għall-
programm operattiv matul is-sena 
finanzjarja preċedenti.

1. Mill-2015 sal-2022, l-Istati Membri 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, 
sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni għall-
programm operattiv matul is-sena 
finanzjarja preċedenti. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta sommarju ta’ dawn 
ir-rapporti lill-Parlament Ewropew kull 
sena.

Or. fr

Emenda 342
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jabbozzaw 
ir-rapport annwali ta’ implimentazzjoni 
skont il-mudell adottat mill-Kummissjoni, 
inkluż il-lista tal-indikaturi komuni tal-
input u tar-riżultat.

2. L-Istati Membri għandhom jabbozzaw 
ir-rapport annwali ta’ implimentazzjoni 
skont il-mudell adottat mill-Kummissjoni, 
inkluż il-lista tal-indikaturi komuni tal-
input u tar-riżultat.

Dawn l-indikaturi għandhom jinkludu:
(a) Tibdil riċenti fl-infiq tal-politika 
soċjali li jindirizza privazzjoni materjali 
gravi, f’termini assoluti, fir-rigward tal-
PDG u fir-rigward tal-infiq pubbliku 
totali.
(b) Tibdil riċenti fil-leġiżlazzjoni tal-
politika soċjali li jindirizza l-aċċess għall-
fondi lill-benefiċjarji u organizzazzjonijiet 
oħra li jindirizzaw il-privazzjoni materjali 
severa.



PE506.141v01-00 138/151 AM\928565MT.doc

MT

Or. en

Emenda 343
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru għandu jippreżenta rapport 
finali dwar l-implimentazzjoni tal-
programm operattiv sat-
30 ta’ Settembru 2023.

L-Istat Membru għandu jippreżenta lill-
Kummissjoni, lill-Parlament u lill-Kunsill
rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-
programm operattiv sat-
30 ta’ Settembru 2023.

Or. es

Emenda 344
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Ir-rapporti għandhom jinkludu 
indikaturi tas-sessi li jipprovdu 
informazzjoni dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
u l-irġiel. L-indikaturi se jirreġistraw u 
jittrattaw l-informazzjoni separatament 
skont is-sessi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-indikaturi tas-sessi jipprovdu informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni, is-sitwazzjoni inizjali u 
l-impatt tal-interventi differenti fil-ħajja tan-nisa u tal-irġiel.  Din l-informazzjoni se 
tippermetti li tiġi żvelata s-sitwazzjoni inizjali, bil-karatteristiċi partikolari li jistgħu jseħħu 
(familji b’ġenitur wieħed, distakk fil-pagi…) u, jekk ikun neċessarju, taddatta l-programmi 
operattivi għall-aktar ħtiġijiet urġenti tal-popolazzjoni u għal dawk speċifiċi tan-nisa u tal-
irġiel.
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Emenda 345
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Rapport dwar l-implimentazzjoni

Mill-2015 sal-2022, l-Istati Membri 
għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, 
sat-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni għall-
programm operattiv matul is-sena 
finanzjarja preċedenti.
Il-Kummissjoni teżamina r-rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni u tinforma 
lill-Istat Membru bl-osservazzjonijiet 
tagħha fi żmien xahrejn mill-wasla tar-
rapport annwali ta’ implimentazzjoni.
Meta l-Kummissjoni ma tipprovdix 
osservazzjonijiet fi żmien dawn id-dati ta’
skadenzi, ir-rapporti għandhom jitqiesu 
bħala aċċettati.
Il-Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
għar-rapport annwali ta’
implimentazzjoni, inkluża l-lista ta’
indikaturi komuni u għar-rapport finali 
ta’ implimentazzjoni permezz ta’ att ta’
implimentazzjoni. Dan l-att ta’
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).
Il-Kummissjoni tista’ tindirizza xi 
osservazzjonijiet lil Stat Membru dwar l-
implimentazzjoni tal-programm operattiv.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tnaqqas il-burokrazija marbuta mat-twettiq tal-programm 
operattiv u għalhekk tiżgura l-użu sempliċi, rapidu u effettiv ta’ dan il-Fond mill-Istati 
Membri u l-organizzazzjonijiet imsieħba.

Emenda 346
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert
Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Laqgħa bilaterali ta’ reviżjoni Laqgħa tripartitika ta’ reviżjoni

Or. fr

Emenda 347
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Nathalie Griesbeck, Robert 
Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u kull Istat Membru
għandhom jiltaqgħu kull sena mill-2014 
sal-2022, sakemm ma jiġix miftiehem 
b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm operattiv, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport annwali ta’
implimentazzjoni u l-osservazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 11(7), fejn 
applikabbli.

1. Il-Kummissjoni, kull Stat Membru u l-
organizzazzjonijiet imsieħba nazzjonali 
tagħhom għandhom jiltaqgħu kull sena 
mill-2014 sal-2022, sakemm ma jiġix 
miftiehem b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-
progress fl-implimentazzjoni tal-programm 
operattiv, b’kunsiderazzjoni tar-rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni u l-
osservazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(7), fejn applikabbli.

Or. fr
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Emenda 348
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u kull Istat Membru 
għandhom jiltaqgħu kull sena mill-2014 
sal-2022, sakemm ma jiġix miftiehem 
b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm operattiv, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport annwali ta’
implimentazzjoni u l-osservazzjonijiet 
msemmija fl-Artikolu 11(7), fejn 
applikabbli.

1. Il-Kummissjoni u kull Stat Membru, kif 
ukoll l-awtoritajiet reġjonali kompetenti, 
il-korpi li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili 
u l-organizzazzjonijiet imsieħba,
għandhom jiltaqgħu kull sena mill-2014 
sal-2022, sakemm ma jiġix miftiehem 
b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm operattiv, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport annwali ta’
implimentazzjoni u l-osservazzjonijiet tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 11(7), 
fejn applikabbli.

Or. es

Emenda 349
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni u kull Istat Membru
għandhom jiltaqgħu kull sena mill-2014 
sal-2022, sakemm ma jiġix miftiehem 
b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm operattiv, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport annwali ta’
implimentazzjoni u l-osservazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 11(7), fejn
applikabbli.

1. Il-Kummissjoni, kull Stat Membru u l-
partijiet interessati kollha għandhom 
jiltaqgħu kull sena mill-2014 sal-2022, 
sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor, 
biex jeżaminaw il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm operattiv, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport annwali ta’
implimentazzjoni u l-osservazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 11(7), fejn 
applikabbli.

Or. fr
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Emenda 350
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 imħassar
Evalwazzjoni ex ante
1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
evalwazzjoni ex ante tal-programm 
operattiv.
2. L-evalwazzjoni ex ante għandha ssir 
taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità 
responsabbli mit-tħejjija tal-programmi 
operattivi. Din għandha tiġi sottomessa 
lill-Kummissjoni flimkien mal-programm 
operattiv, flimkien ma’ sommarju 
eżekuttiv.
3. Evalwazzjonijiet ex ante għandhom 
jevalwaw l-elementi li ġejjin:
(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 
jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’
esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 
sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta’
privazzjoni materjali magħżula li 
għandha tiġi indirizzata, 
b’kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi 
nazzjonali f’termini ta’ faqar u esklużjoni 
soċjali u deprivazzjoni materjali;
(b) il-koerenza interna tal-programm 
operattiv propost u r-relazzjoni tiegħu ma’
strumenti finanzjarji rilevanti oħra;
(c) il-konsistenza tal-allokazzjoni ta’
riżorsi baġitarji mal-għanijiet tal-
programm operattiv;
(d) il-kontribut tal-prestazzjoni mistennija 
għar-riżultati;
(e) l-adegwatezza tal-proċeduri għall-
monitoraġġ tal-programm operattiv u 
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għall-ġbir tad-dejta meħtieġa biex isiru l-
evalwazzjonijiet.

Or. fr

Emenda 351
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 imħassar
Evalwazzjoni ex ante
1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
evalwazzjoni ex ante tal-programm 
operattiv.
2. L-evalwazzjoni ex ante għandha ssir 
taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità 
responsabbli mit-tħejjija tal-programmi 
operattivi. Din għandha tiġi sottomessa 
lill-Kummissjoni flimkien mal-programm 
operattiv, flimkien ma’ sommarju 
eżekuttiv.
3. Evalwazzjonijiet ex ante għandhom 
jevalwaw l-elementi li ġejjin:
(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 
jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’
esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 
sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta’
privazzjoni materjali magħżula li 
għandha tiġi indirizzata, 
b’kunsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi 
nazzjonali f’termini ta’ faqar u esklużjoni 
soċjali u deprivazzjoni materjali;
(b) il-koerenza interna tal-programm 
operattiv propost u r-relazzjoni tiegħu ma’
strumenti finanzjarji rilevanti oħra;
(c) il-konsistenza tal-allokazzjoni ta’
riżorsi baġitarji mal-għanijiet tal-
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programm operattiv;
(d) il-kontribut tal-prestazzjoni mistennija 
għar-riżultati;
(e) l-adegwatezza tal-proċeduri għall-
monitoraġġ tal-programm operattiv u 
għall-ġbir tad-dejta meħtieġa biex isiru l-
evalwazzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jissimplifikaw dan ir-Regolament u biex tiġi ppreservata s-sempliċità operattiva tal-
Fond, l-Istati Membri għandhom jevalwaw l-objettivi u l-prijoritajiet tagħhom b’mod ħieles 
għad-distribuzzjoni tal-għajnuna lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

Emenda 352
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 
jinsabu fir-riskju ta’ faqar jew ta’
esklużjoni soċjali b’mill-inqas 20 miljun 
sal-2020, wara kunsiderazzjoni tat-tip ta’
privazzjoni materjali magħżula li għandha 
tiġi indirizzata, b’kunsiderazzjoni taċ-
ċirkostanzi nazzjonali f’termini ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali u deprivazzjoni 
materjali;

(a) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
Unjoni li tnaqqas l-għadd ta’ persuni li 
jinsabu f’sitwazzjoni ta’ faqar, kif ukoll l-
għadd ta’ persuni li jinsabu fir-riskju ta’
faqar jew ta’ esklużjoni soċjali b’mill-inqas 
20 miljun sal-2020, wara kunsiderazzjoni 
tat-tip ta’ privazzjoni materjali magħżula li 
għandha tiġi indirizzata, b’kunsiderazzjoni 
taċ-ċirkostanzi nazzjonali f’termini ta’
faqar u esklużjoni soċjali u deprivazzjoni 
materjali;

Or. fr

Emenda 353
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-
ħela tal-prodotti tal-ikel;

Or. fi

Emenda 354
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-adegwatezza tal-miżuri proposti 
biex jippromwovu l-ugwaljanza tan-nisa u 
l-irġiel.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 14 u li jsegwih għandhom jinkorporaw il-perspettiva 
tas-sess biex jiskopru u, jekk huwa neċessarju, itaffu sitwazzjonijiet ta’ inugwaljanza u 
vulnerabbiltà akbar tan-nisa, u jikkontribwixxu għall-ugwaljanza tan-nisa u tal-irġiel.

Emenda 355
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribut tal-prestazzjoni mistennija
għar-riżultati;

(d) il-kontribut tal-prestazzjoni mistennija
għall-għanijiet tal-Fond;

Or. fr

Emenda 356
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Evalwazzjoni matul il-perjodu ta’
programmazzjoni
1. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, 
l-awtorità maniġerjali tista’ twettaq 
evalwazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
effikaċja u l-effiċjenza tal-programm 
operattiv.
2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji 
finali fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).
3. Il-Kummissjoni tista’ twettaq, fuq 
inizjattiva tagħha stess, evalwazzjoni tal-
programmi operattivi.

Or. fr

Emenda 357
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Evalwazzjoni matul il-perjodu ta’
programmazzjoni
1. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, 
l-awtorità maniġerjali tista’ twettaq 
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evalwazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
effikaċja u l-effiċjenza tal-programm 
operattiv.
2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji 
finali fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).
3. Il-Kummissjoni tista’ twettaq, fuq 
inizjattiva tagħha stess, evalwazzjoni tal-
programmi operattivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jissimplifikaw dan ir-Regolament u biex tiġi ppreservata s-sempliċità operattiva tal-
Fond, l-Istati Membri għandhom jevalwaw b’mod ħieles id-distribuzzjoni tal-għajnuna lill-
persuni l-aktar fil-bżonn.

Emenda 358
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-
awtorità maniġerjali tista’ twettaq 
evalwazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
effikaċja u l-effiċjenza tal-programm 
operattiv.

1. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-
awtorità maniġerjali għandha twettaq 
evalwazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
effikaċja u l-effiċjenza tal-programm 
operattiv.

Or. fr

Emenda 359
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni u stabbilit 
b’kooperazzjoni mal-partijiet interessati. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta dan il-
mudell permezz ta’ att ta’
implimentazzjoni. Dan l-att ta’
implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont 
il-proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 60(2).

Or. es

Emenda 360
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali
fl-2015 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).

Or. en

Emenda 361
Marije Cornelissen
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
valutazzjoni interim tal-Fond sa mhux 
aktar tard minn Marzu 2018, u tgħaddih 
lill-Parlament u l-Kunsill;

Or. en

Emenda 362
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq l-inizjattiva tagħha stess u 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, l-Kummissjoni għandha twettaq, 
bl-għajnuna ta’ esperti esterni, 
evalwazzjoni ex-post biex tevalwaa l-
effikaċja u s-sostenibbiltà tar-riżultati 
miksuba kif ukoll biex tkejjel il-valur 
miżjud tal-Fond. Din l-evalwazzjoni ex-
post għandha titlesta sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

1. Fuq l-inizjattiva tagħha stess u 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, l-Kummissjoni għandha twettaq, 
bl-għajnuna ta’ esperti esterni, 
evalwazzjoni ex-post biex tevalwa l-
effikaċja u s-sempliċità tal-ġestjoni tal-
programmi, is-sostenibbiltà tar-riżultati 
miksuba, il-bżonnijiet ipprovduti mill-
organizzazzjonijiet imsieħba kif ukoll biex 
tkejjel il-valur miżjud tal-Fond. Din l-
evalwazzjoni ex-post għandha titlesta sal-
31 ta’ Diċembru 2023.

Or. fr

Emenda 363
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar u jippromwovu l-

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar u jippromwovu l-
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azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha tkun indirizzata lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, lill-midja u lill-
pubbliku inġenerali. Għandha tenfasizza r-
rwol tal-Unjoni u għandha tiżgura li l-
kontribuzzjoni mill-Fond tkun viżibbli.

azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha tkun indirizzata
b’mod partikolari lill-persuni l-aktar fil-
bżonn, lill-pubbliku inġenerali u lill-midja.
Dawn għandhom iwasslu messaġġ ta’
solidarjetà u jiġġieldu kontra l-
istigmatizzazzjoni tar-riċevituri aħħarija.
Għandha tenfasizza r-rwol tal-Unjoni u 
għandha tiżgura li l-kontribuzzjoni mill-
Fond tkun viżibbli għall-għanijiet ta’
koeżjoni soċjali tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 364
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar u jippromwovu l-
azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha tkun indirizzata lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, lill-midja u lill-
pubbliku in ġenerali. Għandha tenfasizza r-
rwol tal-Unjoni u għandha tiżgura li l-
kontribuzzjoni mill-Fond tkun viżibbli.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar u jippromwovu l-
azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha tkun indirizzata lill-
persuni fil-bżonn, lill-midja u lill-pubbliku
inġenerali. Għandha tenfasizza r-rwol tal-
Unjoni u għandha tiżgura li l-
kontribuzzjoni mill-Fond tkun viżibbli.

Or. fr

Emenda 365
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar u jippromwovu l-

1. Il-Kummisjoni Ewropea u l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu 
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azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha tkun indirizzata lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, lill-midja u lill-
pubbliku in ġenerali. Għandha tenfasizza r-
rwol tal-Unjoni u għandha tiżgura li l-
kontribuzzjoni mill-Fond tkun viżibbli.

informazzjoni dwar u jippromwovu l-
azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha tkun indirizzata lill-
persuni l-aktar fil-bżonn, lill-midja u lill-
pubbliku inġenerali. Għandha tenfasizza r-
rwol tal-Unjoni u għandha tiżgura li l-
kontribuzzjoni mill-Fond, mill-
organizzazzjonijiet imsieħba u mill-
volontarji tagħhom tkun viżibbli.

Or. fr

Emenda 366
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istat Membru u l-awtorita 
maniġerjali għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni dwar l-azzjonijiet 
iffinanzjati mill-Fond u l-atti ta’
promozzjoni u tixrid iħarsu l-kriterji favur 
il-perspettiva tas-sess. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus xieraq li tkun provduta garanzija biex jiġi evitat l-użu sessist tal-lingwa u użu 
ta’ immaġini sessisti fl-azzjonijiet ta’ tixrid tal-operazzjonijiet iffinanzjati mill-fond.


