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Tifsira tas-simboli użati
* Proċedura ta’ konsultazzjoni

*** Proċedura ta’ approvazzjoni
***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)

***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0609),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 46(d), l-Artikolu 149, l-Artikolu 153(2)(a) 
u t-l-Artikolu 175(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0318/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni motivata mressqa, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Svediż, li 
tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Frar 
20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (...)2,- wara li kkunsidra l-
Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju, il-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u tal-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jindika li l-pakkett finanzjarju indikat fil-proposta leġiżlattiva għandu jitqies bħala 
indikattiv u jiġi finalizzat ladarba jintlaħaq ftehim dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali 
2014-2020.

3. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

4. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C … (Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
2 ĠU C … /Għadha mhux ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.



PE483.795v01-00 6/71 PR\894606MT.doc

MT

Emenda 1
Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Progress Soċjali u l-
Impjiegi u li temenda d-Deċiżjoni Nru 
283/2010/UE

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità 
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress
għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (minn 
hawn ’il quddiem ‘il-Faċilità’).

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali bħala 
reazzjoni għall-bżonnijiet soċjali li ma 
jiġu ssodisfati jew jiġu ssodisfati b’mod 
insuffiċjenti, f’termini tal-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, l-promozzjoni 
ta’ impjiegi b’livell għoli fil-kwalità u 
xogħol diċenti, il-garanzija ta' protezzjoni 
soċjali adegwata u li tipprevjeni l-faqar, u 
t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol, billi 
jitqies ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali b’mod xieraq. Għandu jaġixxi wkoll 
bħala katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
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tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.

soċjali urġenti.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) B’mod partikolari, il-Programm 
għandu jgħin l-identifikazzjoni, l-
evalwazzjoni u ż-żieda ta’ soluzzjonijiet u 
prattiki innovattivi permezz tal-
esperimentazzjoni tal-politika soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri biex iżidu 
fl-effiċjenza tas-swieq tax-xogħol 
tagħhom u jtejbu l-politiki tal-protezzjoni 
soċjali u tal-inklużjoni tagħhom, meta 
jkun meħtieġ. L-esperimentazzjoni tal-
politika soċjali tirreferi għall-ittestjar fil-
post ta’ innovazzjonijiet soċjali abbażo ta’ 
proġetti. Tippermetti l-ġbir ta’ evidenza 
dwar il-fattibilità tal-innovazzjonijiet 
soċjali. Ideat tajbin għandhom jiġu 
segwiti fuq skala ikbar b’appoġġ 
finanzjarju mill-Fond Soċjali Ewropew 
(FSE) kif ukoll sorsi oħra. L-esperjenza 
turi li l-proġetti ta’ esperimentazzjoni tal-
politika soċjali ġieli jdumu bejn tliet snin 
u ħames snin u jinkludu varjetà kbira ta' 
atturi tad-daqsijiet kollha. Ċentri ta’ 
informazzjoni nazzjonali għall-
esperimentazzjoni tal-politika soċjali, fejn 
ikunu stabbiliti, iservu bħala post fejn 
wieħed jinqeda f’dak kollu li jkun jeħtieġ 
għall-partijiet interessati kollha u bħala 
appoġġ tal-ħolqien u l-iżvlupp ta’ 
netwerks u sħubijiet.

Or. en
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Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni.
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti kbar b’valur miżjud ċar tal-UE 
sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv kemm għall-benefiċjarji 
kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq simplifikat
(iffinanzjar b’somma f’daqqa u ffinanzjar 
b’rata fissa) għandhom jintużaw aktar 
b’mod partikolari għall-implimentazzjoni 
tal-iskemi ta’ mobilità. Il-Programm 
għandu jkun post fejn wieħed jinqeda f’dak 
kollu li jkun jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament, billi jipprovdi 
finanzjament għall-mikro-kreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet u l-assistenza teknika.
Finalment, il-Programm għandu jipprovdi 
għal flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali sabiex twieġeb 
għall-prijoritajiet tal-politika.

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi ta’ 
kwalità għolja u jiġġieled l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar. L-implimentazzjoni tiegħu 
għandha tiġi razzjonalizzata u 
ssimplifikata, l-aktar permezz ta’ sett ta’ 
dispożizzjonijiet komuni li fost l-oħrajn 
jinkludu għanijiet ġenerali, tipoloġija tal-
azzjonijiet, arranġamenti ta’ sorveljar u 
evalwazzjoni. Il-Programm għandu jiffoka 
wkoll fuq proġetti kbar b’valur miżjud ċar 
tal-UE. Għandu jappoġġja lil proġetti 
kbar u ta’ daqs medju bl-istess mod. 
Sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv, filwaqt li jagħti aċċess 
lill-partijiet interessati bħall-
organizzazzjonijiet non-governattivi 
żgħar, il-Programm għandu jappoġġa l-
ħolqien u l-iżvilupp tan-netwerks u s-
sħubijiet. Barra minn hekk, l-opzjonijiet ta’ 
nfiq simplifikat (iffinanzjar b’somma 
f’daqqa u ffinanzjar b’rata fissa) għandhom 
jintużaw aktar b’mod partikolari għall-
implimentazzjoni tal-iskemi ta’ mobilità.
Il-Programm għandu jkun post fejn wieħed 
jinqeda f’dak kollu li jkun jeħtieġ għall-
fornituri ta’ mikrofinanzjament, billi 
jipprovdi finanzjament għall-mikro-
kreditu, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-
assistenza teknika. Finalment, il-Programm 
għandu jipprovdi għal flessibbiltà tal-baġit 
permezz tal-istabbiliment ta’ riżerva li 
għandha tiġi allokata fuq bażi annwali 
sabiex twieġeb għall-prijoritajiet tal-
politika stabbiliti b’mod konġunt mill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Or. en
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Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46
tat-TFUE, Regolament (UE) Nru 492/2011 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet maħsuba 
sabiex jinkiseb il-moviment ħieles għall-
ħaddiema billi jiżgura l-kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. EURES għandu 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobilità 
ġeografika transnazzjonali volontarja tal-
ħaddiema, jappoġġja servizzi ta’ pariri, 
gwida u impjiegi fil-livell nazzjonali u 
transfruntiera għall-ħaddiema mobbli u 
impjegati, biex b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020. Madankollu, il-
Kummissjoni nnifisha m’għandha fl-ebda 
ċirkostanza taġixxi bħala servizz ta’ 
impjiegi.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
PREMESSA 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-iskemi tal-mobilità mmirata 
għandhom jappoġġaw biss attivitajiet ta’ 
reklutaġġ li jirriżultaw f'impjieg ta' 
kwalità għolja, bl-iżgurar li s-salarji 
jkunu adegwati u deċenti u kundizzjonijiet 
tax-xogħol fuq il-bażi ta' ftehimiet 
kollettivi jew pagi minimi. Attivitajiet 
essenzjali tal-EURES, bħall-konsulenza u 
l-għoti ta’ informazzjoni li dawk li 
qegħdin ifittxu x-xogħol kif ukoll proġetti 
bħas-Sħubijiet transfruntiera tal-EURES 
għandhom ikunu avvanzati iktar. Barra
minn hekk, għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lil effetti potenzjalment negattivi 
ta’ mobilità ġeografika mmirata fir-
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rigward ta’ ħaddiema b’ħiliet, problema 
magħrufa bħala l-'eżodu tal-imħuħ’.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) F’bosta reġjuni mal-fruntieri, is-
sħubijiet transfruntiera tal-EURES 
għandhom rwol importanti fl-iżvilupp ta’ 
suq tax-xogħol Ewropew ġenwin. Kull 
wieħed mis-sħubijiet transfruntiera tal-
EURES jinvolvu tal-inqas żewġ Stati 
Membri jew Stat Membru u pajjiż 
parteċipanti ieħor, u konsegwentement 
għandhom natura orizzontali ċara u valur 
miżjud fil-livell tal-Unjoni. Sħubijiet 
transfruntiera tal-EURES għandhom 
għalhekk jibqgħu jiġu appoġġjati permezz 
ta’ attivitajiet orizzontali tal-Unjoni, li 
jistgħu jiġu kkumplimentati minn riżorsi 
nazzjonali jew mill-FSE.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-
EURES għandha tqis il-kriterji 
kwalitattivi u kwantitattivi. Għalhekk il-
Kummissjoni, l-Istati Membri u s-sħab 
soċjali għandhom jiżviluppaw indikaturi 
komuni biex jevalwaw il-kwalità tal-
impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fir-
rigward tal-impjiegi EURES. Peress li 
impjiegi fi Stat Membru wieħed ifisser li 
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impjiegi qed jibdew fi Stat Membru ieħor, 
skont is-sitwazzjonijiet tas-suq tax-xogħol 
li qed jinbidlu u mudelli tal-mobilità 
relatati, il-fokus tal-evalwazzjoni 
m’għandux ikun biss fuq l-impjiegi li qed 
jibdew u li qed jintemmu f’pajjiżi 
individwali iżda speċjalment fuq iċ-ċifri 
aggregati fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, il-konsulenza ma tirriżultax 
neċessarjament f’mobilità li titkejjel jew 
f'impjiegi.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Persuni li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikro-intrapriża għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw minn 
programmi ta’ mentoring u taħriġ 
flimkien mal-appoġġ fil-forma tal-
mikrofinanzi.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Intrapriżi soċjali huma l-bażi tal-
ekonomija soċjali tas-suq pluralistika tal-
Ewropa. Dawn jistgħu jaġixxu bħala l-forzi 
tal-bidla soċjali billi joffru soluzzjonijiet 
innovattivi, ugħalhekk jagħmlu 
kontribuzzjoni siewja sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-
programm għandu jtejjeb l-aċċess għal 
intrapriżi soċjali sabiex jiffinanzjaw u 
b’hekk jikkontribwixxu għall-Inizjattiva ta' 
Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni.

(16) Intrapriżi soċjali huma l-bażi tal-
ekonomija soċjali tas-suq pluralistika tal-
Ewropa. Dawn jistgħu jaġixxu bħala l-forzi 
tal-progress soċjali billi joffru 
soluzzjonijiet innovattivi, ugħalhekk 
jagħmlu kontribuzzjoni siewja sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 
2020. Il-programm għandu jtejjeb l-aċċess 
għal intrapriżi soċjali sabiex jiffinanzjaw u 
b’hekk jikkontribwixxu għall-Inizjattiva ta' 
Negozju Soċjali mnedija mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-

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

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

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 
tat-Trattat, il-Programm għandu jappoġġja 
l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-objettivi kontra d-diskriminazzjoni fl-
attivitajiet kollha tiegħu. Minitoraġġ
regolari u evalwazzjoni għandhom 
jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-mod li bih 
il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm.

(18) B’mod konformi mal-Artikolu 3(3) 
TUE u l-Artikolu 8 TFUE, il-Programm 
għandu jippromwovi l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel fl-attivitajiet kollha 
tiegħu permezz tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u, fejn ikun 
relevanti, l-azzjoni speċifika għall-
promozzjoni tal-impjiegi għan-nisa u l-
inklużjoni soċjali. Skont l-Artikolu 10
TFUE, il-Programm għandu jappoġġja l-
integrazzjoni tal-objettivi kontra d-
diskriminazzjoni fl-attivitajiet kollha 
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tiegħu. Monitoraġġ regolari u evalwazzjoni 
għandhom jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-
mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-antidiskriminazzjoni jiġu 
indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
PREMESSA 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali – Progress 
(il-Programm Progress) inkluda s-
sezzjonijiet dwar ‘l-Antidiskriminazzjoni u 
d-diversità’ u ‘l-Ugwaljanza bejn is-Sessi’ 
li għandhom ikomplu u jiġu żviluppati 
iktar taħt il-Programm tad-Drittijiet u ċ-
Ċittadinanza. Barra minn hekk, l-
evalwazzjoni tal-Programm Progress 
enfasizza l-ħtieġa għal iktar sforzi u 
inizjattivi ġodda fir-rigward tal-
ugwaljanza u l-anti-diskriminazzjoni. Hu 
għalhekk tal-ikbar importanza li l-fokus 
qawwi jibqa’ fuq dawk il-kwistjonijiet fl-
inizjattivi relevanti kollha u l-azzjonijiet 
koperti mill-Programm. L-ugwaljanza u l-
anti-diskriminazzjoni mhumiex biss 
kwistjonijiet legali iżda sfidi fundamentali 
għas-soċjetà.

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 

(19) Skont l-Artikolu 9 TFUE u l-objettivi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020, il-Programm 
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konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali jitqiesu fid-definizzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni.

għandu jikkontribwixxi għall-iżgurar mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ kwalità ta’
impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni soċjali 
adegwata u l-ġlieda kontra l-faqar u 
esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Programm għandu 
jikkumplimenta programmi oħra tal-
Unjoni, filwaqt li jirrikonoxxi li kull 
strument għandu jaħdem skont il-
proċeduri speċifiċi tiegħu stess. B'hekk, l-
istess spejjeż eliġibbli ma għandhomx 
jirċievu finanzjament doppju. Bil-għan li 
jinkiseb il-valur miżjud u l-impatt 
sostanzjali tal-finanzjament tal-Unjoni, 
għandhom ikunu żviluppati sinerġiji mill-
qrib bejn il-Programm, programmi oħrajn 
tal-Unjoni u l-Fondi Strutturali, 
speċjalment l-FSE.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex jiġi żgurata iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji iktar b'saħħithom bejn l-azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament se jikkontribwixxu wkoll
għall-komunikazzjoni korporattiva tal-
prioritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 

(20) Biex jiġi żgurata iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji iktar b'saħħithom bejn l-azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament se jikkontribwixxu wkoll
għall-għoti ta’ informazzjoni dwar il-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
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sakemm ikunu relatati għall-objettivi 
ġenerali ta' dan ir-Regolament.

sakemm ikunu relatati għall-objettivi 
ġenerali ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
PREMESSA 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-Programm għandu jkun 
immonitorjat, evalwat u aġġustat jew 
emendat kif xieraq.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
PREMESSA 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex tkun żgurata reazzjoni 
xierqa għall-ħtiġijiet li nbidlu u l-
prijoritajiet politiċi tul il-Programm kollu, 
is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti skont l-
Artikolu 290 TFEU għandha tingħata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-allokazzjoni 
ta’ fondi lill-assi tal-Programm, bl-użu ta’ 
5 % tar-riżerva, u lis-sezzjonijiet 
individwali fi ħdan l-assi fuq bażi 
annwali. Huwa ta’ importanza partikolari 
li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara 
u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura t-
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u 
adegwata tad-dokumenti relevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 24
Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Is-setgħat ta’ implimentazzjonirelatati 
mal-azzjonijiet imwettqa taħt it-taqsima 
Progress tal-Programm għandhom jiġu 
eżerċitati b’mod konformi mar-
Regoloament (EU) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali fir-rigward tal-
mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni.

(25) Is-setgħat ta’ implimentazzjoni
għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni 
bil-ħsieb li jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Dawk is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati b’mod konformi 
mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali fir-rigward tal-
mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
PREMESSA 25 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla
Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin 
tagħha u l-Linji-Gwida Integrati billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, 
u ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar u t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-
Progress Soċjali u l-Impjiegi (minn hawn 
’il quddiem 'il-Programm') li għandu l-
għan li jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-miri ewlenin tagħha, l-inizjattivi 
ewlennin u l-Linji-Gwida Integrati billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi ta’ 
kwalità għolja, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u diċenti, u ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali u l-faqar u t-titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. en
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Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) ‘L-esperimentazzjoni tal-politika 
soċjali’ tfisser ittestjar fil-post abbażi ta’ 
proġetti ta’ innovazzjonijiet soċjali sabiex 
tinġabar evidenza dwar l-effettività u l-
fattibilità, bħal proġetti limitat fil-ħin u li 
jinkludu varjetà ta’ atturi ta’ kull daqs.
Ir-riżultati tal-esperimenti għandhom 
jgħinu biex jiddeterminaw jekk u taħt 
liemma kundizzjonijiet, l-innovazzjonijiet 
soċjali jistgħu jiġu implimentati fuq skala 
ikbar. L-esperimentazzjoni għandu 
jkollha l-għan tat-titjib tal-ħajja tal-
benefiċjarji minn servizzi jew prodotti 
speċifiċi. Tkun teħtieġ finanzjament 
sostenibbli u fuw terminu ta’ żmien twil 
għal proġetti pilota, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni kif ukoll l-involviment dirett 
ta’ partijiet interessati u l-benefiċjarji.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE483.795v01-00 24/71 PR\894606MT.doc

MT

Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 
bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u
partijiet interessati oħra;

xogħol, il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar kif ukoll 
il-leġiżlazzjoni f’dawk l-oqsma, u għandu 
jippromwovi t-tfassil ta’ politika bbażata 
fuq evidenza u l-progress soċjali, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali u 
b’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet
tas-soċjetà ċivili u l-korpi pubbliċi;

Or. en

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) L-assi EURES, li għandu jappoġġja l-
attivitajiet imwettqa min-netwerk EURES, 
flimkien ma’ imsieħba soċjali u partijiet 
interessati oħra, għall-iżvilupp ta’ skambji 
u tixrid ta’ informazzjoni u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni bħas-sħubijiet 
transfruntiera, kif ukoll il-konsulenza 
individwali u l-informazzjoni għal min 
qed ifittex ix-xogħol, ħaddiema mobbli u 
impjegaturi għall-promozzjoni tal-mobilità 
ġeografika volontarja tal-ħaddiema b’bażi 
ġusta u għall-kontribuzzjoni għal livell 
għoli ta’ impjieg ta’ kwalità għolja;

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha 
tiffaċilita l-aċċess għal, u żieda tad-
disponibilità ta’, finanzi għal imprendituri
potenzjali, speċjalment dawk qiegħda,
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soċjali. esklużi soċjalment u vulnerabbli, kif ukoll 
mikro-intrapriżi u intrapriżi soċjali.

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-dispożizzjonijiet komuni stabbiliti fl-
Artikoli 1 sa 14, u s-setgħat delegati u ta’ 
implimentazzjoni u d-dispożizzjonijiet 
finali stipulati fl-Artikoli 26a sa 29, kif 
xieraq, għandhom japplikaw għat-tliet assi 
stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 1, li għal kull waħda minnhom 
għandhom japplikaw ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika 
volontarja tal-ħaddiema fuq bażi ġusta u 
jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-xogħol billi 
jiżviluppa swieq tax-xogħol tal-Unjoni ta’ 
kwalità għolja li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għal kulħadd;

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Jiġġieled kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali billi jappoġġja l-attivitajiet tas-
sħab soċjali, tal-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, tal-impriżi soċjali u tal-korpi 
pubbliċi, b’attenzjoni partikolari għall-
innovazzjoni soċjali u l-esperimentazzjoni 
fil-politika soċjali.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Itejjeb l-għarfien u l-fehim tas-
sitwazzjoni fl-Istati Membri u f’pajjiżi 
oħra li jieħdu sehem permezz tal-analiżi, 
l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ mill-qrib 
tal-politiki.

Or. en
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Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fit-twettiq ta’ dawn l-objettivi, il-
Programm għandu jkollu l-għan li:

2. Fit-twettiq ta’ dawn l-objettivi, il-
Programm għandu:

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel permezz tal-integrazzjoni 
sistematika tal-ġeneru, l-implimentazzjoni 
ta’ azzjoni pożittiva għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza tal-ġeneru u jiġġieled kontra 
d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, l-
oriġini tar-razza jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali;

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Jippromwovi livell għoli ta’ impjiegi 
ta’ kwalità għolja, jiggarantixxi
protezzjoni soċjali adegwata u deċenti u 
jiġġieled kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali.
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Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Prinċipju tas-sħubija

Biex jiżguraw li l-Programm jaqdi l-
ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-benefiċjarji u 
biex jippromwovu l-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali, 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-prinċipju tas-
sħubija tul iċ-ċiklu sħiħ ta’ ħajja tal-
Programm. Għal dak il-għan, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li s-sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jkunu direttament jew indirettament 
involuti fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet 
tal-Programm jiġu kkonsultati 
regolarment u inklużi fit-teħid tad-
deċiżjonijiet rigward l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Programm u l-linji 
ewlenin tiegħu.
Għandu jiġi allokat ammont suffiċjenti ta’ 
riżorsi finanzjarji għall-applikazzjoni 
effikaċi tal-prinċipju tas-sħubija, kif ukoll 
għall-attivitajiet għat-tqawwija tal-
kapaċità u tal-ħiliet tas-sħab soċjali u tal-
organizzazzjonjiet tas-soċjetà ċivili 
dirtetament jew indirettament imdaħħla 
fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-
Programm.

Or. en
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Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-
implimentazzjoni tal-Programm matul il-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020 għandhom 
jammontaw għal EUR 958.19 miljun.

1. L-approprjazzjonijiet finanzjarji għall-
implimentazzjoni tal-Programm matul il-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020 għandhom 
jammontaw għal [EUR 1 006.10] miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament kumplessiv żdied b'5%, żieda li hija fl-istess linja tar-riżoluzzjoni tal-PE tat-
8 ta’ Ġunju 2011 dwar l-investiment fil-ġejjieni: qafas Finanzjarju Multiannwali Ġdid (MFF) 
għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva (ir-Rapport SURE). Madankollu l-
finanzjament kumplessiv għandu jitqies bħala wieħed indikattiv, u jiġi ffinalizzat biss meta 
jintlaħaq qbil dwar l-MFF.

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) 56 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 50 % għandhom jiġu allokati 
għall-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar u mill-inqas 10% għall-ġlieda 
kontra l-qgħad taż-żgħażagħ; mill-inqas 
25% tal-baġit għal din l-assi għandu jkun 
allokat għall-promozzjoni tal-
esperimentazzjoni fil-politiki soċjali; il-
finanzjament għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni ta’ proġetti żgħar, medji u 
kbar bla distinzjoni.

Or. en
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Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 19 % għall-assi EURES, li minnhom 
mill-inqas 40 % għandhom ikunu allokati 
għal skemi ta’ mobilità mmirati, mill-
inqas 20 % għal sħubijiet transfruntiera, 
u mill-inqas 15 % għat-taħriġ u l-ksib ta’ 
kwalifiki tal-persunal tal-EURES;

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) 20 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali, li minnhom 
mill-inqas45 % għandhom ikunu allokati 
għall-mikrofinanzjament u mill-inqas 
45 % għall-intraprenditorija soċjali.

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-5 % li jifdal għandhom jitqassmu fost l-
assi fuq bażi annwali b’mod konformi mal-
prijoritajiet tal-politika.

Il-5 % li jifdal għandhom jitqassmu fost l-
assi fuq bażi annwali b’mod konformi mal-
prijoritajiet tal-politika stabbiliti b’mod 
konġunt bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
kkonferita fuq il-Kummissjoni bi qbil mal-
Artikolu 26a rigward l-allokazzjoni ta' 
fondi għall-assi tal-Programm, billi tuża l-
5% tar-riżerva, u għas-sezzjonijiet 
individwali fi ħdan l-assi fuq bażi annwali 
bil-qies dovut għall-prijoritajiet ta’ 
politika fl-oqsma koperti bil-Programm.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Massimu ta’ 2 % tas-somma totali 
msemmija fil-paragrafi 1 għandu jiġu 
allokat għall-implimentazzjoni tal-
Programm biex ikopri, pereżempju, l-infiq 
relatat mal-assistenza finanzjarja, teknika 
u/jew amministrattiva, b’mod partikolari 
b’rabta mal-awditjar, kuntratti tat-
traduzzjoni, laqgħat tal-esperti, 
komunikazzjoni għall-benefiċċju reċiproku 
tal-Kummissjoni u l-benefiċjarji.

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Article 6 – paragraph 1 – point 1 – point a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-ġbir ta’ dejta u statistiki kif ukoll l-
iżvilupp ta’ metodoloġiji, 

(a) Il-ġbir ta’ dejta u statistiki, bil-qies ta’ 
kriterji sew kwalitattivi kif ukoll 
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klassifikazzjonijiet, indikaturi u parametri 
referenzjarji komuni;

kwantitattivi, kif ukoll l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji, klassifikazzjonijiet, 
indikaturi u parametri referenzjarji komuni;

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Stħarriġ, studji, analiżi u rapporti, 
inklużi permezz tal-finanzjament ta’ 
netwerks ta’ esperti;

(b) Stħarriġ, studji, analiżi u rapporti, 
inklużi permezz tal-finanzjament ta’ 
netwerks u l-iżvilupp ta’ għarfien espert 
fuq il-prijoritajiet tematiċi;

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt;

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt kwalitattivi u kwantitattivi, inklużi 
azzjonijiet meħtieġa biex il-prattiki tajba u 
l-esperimentazzjoni jissarrfu f’politika 
soċjali ordinarja;

Or. en

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Monitoraġġ tal-progress li jsir fl-
Istati Membri u f’pajjiżi parteċipanti oħra 
rigward il-prijoritajiet ewlenin fl-oqsma 



PE483.795v01-00 34/71 PR\894606MT.doc

MT

tal-impjiegi, il-protezzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, u l-ġlieda kontra l-faqar bi qbil 
mal-miri tal-Ewropa 2020 kif ukoll it-titjib 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Tħejjija u implimentazzjoni tal-
esperimentazzjoni soċjali bħala metodu 
għall-ittestjar u l-evalwazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi bil-ħsieb li 
jiżdiedu proporzjonalment;

(e) Tħejjija u implimentazzjoni tal-
esperimentazzjoni fil-politika soċjali bħala 
metodu għall-ittestjar u l-evalwazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi bil-ħsieb li 
jiżdiedu proporzjonalment;

Or. en

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Skambji ffukati u strateġiċi u tixrid ta’ 
prattika tajba, approċċi innovattivi u 
esperjenza, reviżjonijiet inter pares, 
valutazzjoni komparattiva u tagħlim 
reċiproku fil-livell Ewropew fost dawk li 
jfasslu l-politika u persuni interessati 
oħra biex jittejjeb l-għarfien u jsir 
progress lejn l-ilħiq tal-miri tal-Unjoni 
f’termini tal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi ta’ kwalità, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata u deċenti, il-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar, u t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol;

Or. en
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Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Sostenn għall-involviment attiv tal-
atturi rilevanti kollha fis-segwitu ta’ 
prijoritajiet diġa maqbula tal-Unjoni, 
bħalma huma l-inklużjoni attiva, il-ġlieda 
kontra l-fenomenu ta’ nies bla dar u l-
esklużjoni mill-akkommodazzjoni, il-faqar 
tat-tfal, il-faqar tal-enerġija u l-faqar fost 
il-migranti u l-minoranzi etniċi.

Or. en

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi 
ta’ speċjalisti responsabbli mill-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika 
magħżula mill-Istati Membri kif ukoll it-
tkattir tal-kapaċità tal-fornituri ta’ 
mikrokreditu
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Or. en

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) It-tkattir tal-kapaċità ta’ 
organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali;

Or. en

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) It-tkattir tal-kapaċità u l-kosts 
operazzjonali ta’ sħubijiet transfruntiera 
tal-EURES;

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, u s-servizzi tal-impjiegi 
reġjonali u lokali fil-livell Ewropew;

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali u s-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi fil-livell Ewropew;

Or. en
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Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Finanzjament ta’ osservatorji fil-livell 
Ewropew;

(e) Finanzjament ta’ osservatorji 
interreġjoanli u transfruntiera fil-livell 
Ewropew, inkluż dwar prijoritajiet 
tematiċi ewlenin;

Or. en

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni fuq bażi 
ġusta:

(a) Informazzjoni u pariri għal min ikun 
qed ifittex ix-xogħol, għall-ħaddiema 
mobbli u għal min iħaddem;
(b) Ħidma biex tinġieb ‘il quddiem 
pjattaforma diġitali multilingwi għat-
trattament ta’ avviżi ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol, u skemi ta’ mobilità mmirati 
sabiex jimlew il-postijiet battala fejn ġew 
identifikati nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol 
u/jew sabiex jgħinu gruppi speċifiċi ta’ 
ħaddiema, bħaż-żgħażagħ.

Or. en
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Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR), il-programm Orizzont 2020 
għar-riċerka u l-innovazzjoni, il-
Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-impriżi żgħar u medji, kif ukoll 
rigward l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-
sħubija u l-involviment tas-sħab soċjali.

Or. en

Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Programm għandu jikkumplimenta 
programmi oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li kull strument għandu 
jaħdem skont il-proċeduri speċifiċi tiegħu 
stess. L-istess spejjeż eliġibbli ma 
għandhomx jirċievu finanzjament doppju, 
u sinerġiji mill-qrib għandhom ikunu 
żviluppati bejn il-Programm, programmi 
oħrajn tal-Unjoni u l-Fondi Strutturali, 
b'mod partikolari l-FSE.

Or. en

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-attivitajiet għandhom ikunu 
konsistenti ma' azzjonijiet oħra tal-Unjoni 
u kumplimentarji għalihom f'dawk l-
oqsma bħad-djalogu soċjali, il-ġustizzja u 
d-drittijiet fundamentali, l-
antidiskriminazzjoni, l-ugwaljanza bejn 
is-sessi, l-edukazzjoni, it-taħriġ 
vokazzjonali u l-politika dwar iż-
żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorija, is-saħħa, it-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. en

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
kwalunkwe relazzjonijiet meħtieġa mal-
kumitati li jittrattaw il-politiki, l-
istrumenti u l-azzjonijiet rilevanti għall-
Programm sabiex tiżgura li dawn ikunu 
informati regolarment u b’mod xieraq fir-
rigward tal-progress fl-implimentazzjoni 
tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-
rabtiet meħtieġa mal-Kumitat tal-
Impjiegi, il-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali, il-Kumitat Konsultattiv dwar is-
Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 
u l-Kumitat Konsultattiv dwar il-
Moviment Liberu tal-Ħaddiema sabiex 
tiżgura li dawn ikunu kkonsultati u 
informati regolarment u b’mod xieraq fir-
rigward tal-progress fl-implimentazzjoni 
tiegħu.

Il-Kummissjoni għandha tinforma wkoll 
kumitati oħrajn li jittrattaw il-politiki, l-
istrumenti u l-azzjonijiet rilevanti għall-
Programm.
Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni 
għandha twaqqaf kooperazzjoni regolari 
u strutturata bejn il-bord konsultattiv 
strateġiku msemmi fl-Artikolu 26d, il-
kumitat imsemmi fl-Artikolu 26f u l-
kumitati ta’ monitoraġġ stabbiliti għal 
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politiki, strumenti u azzjonijiet rilevanti 
oħrajn.

Or. en

Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-informazzjoni u l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni relatati 
mal-Programm iżidu l-viżibilità tal-
Progress, l-EURES u l-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali tal-Programm u jressquhom aktar 
viċin taċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Attivitajiet tal-komunikazzjoni 
jikkontribwixxu wkoll biex jinkorporaw
il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm ikunu relatati għall-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament.

2. L-attivitajiet tal-komunikazzjoni 
għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni 
dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni 
Ewropea sakemm ikunu relatati għall-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
biennali u tibgħathom lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru r-riżultati tal-Programm 
u l-punt safejn il-kwistjonijiet tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-
antidiskriminazzjoni ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
annwali kwalitattivi u kwantitattivi u 
tibgħathom lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu 
trażmessi, bħala informazzjoni, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rapporti ta' 
monitoraġġ annwali għandhom ikopru r-
riżultati tal-Programm u tinsab fihom 
informazzjoni dwar l-impatt u s-
sostenibilità tal-assi tiegħu, inklużi fejn 
hu xieraq, in-numru totali ta' nies 
megħjuna, imqiegħda u/jew għadhom 
impjegati kif ukoll mikrointrapriżi u 
intrapriżi soċjali li n-negozju tagħhom 
ikun għadu miftuħ lejn tmiem il-perjodu 
ta' appoġġ, u informazzjoni dwar il-
kompatibilità ma' strumenti finanzjarji 
oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
FSE. Ir-rapporti ta' monitoraġġ annwali 
għandhom ukoll ikopru r-riżultati tal-
Programm u l-punt safejn il-kwistjonijiet 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
antidiskriminazzjoni ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Or. en

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk kwalunkwe evalwazzjoni 
magħmula skont l-Artikolu 19 tad-
Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE jew l-
Artikolu 9 tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/EU, jew l-evalwazzjoni 
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msemmija f'Paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu tikxef nuqqasijiet prinċipali fil-
Programm, il-Kummissjoni għandha tqis 
li tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, inklużi emendi 
xierqa għall-Programm.

Or. en

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Qabel kwalunkwe proposta għat-tiġdid 
tal-Programm lil hinn mill-2020, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
evalwazzjoni dwar is-saħħa u n-
nuqqasijiet kunċettwali tal-programm 
2014-2020 lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni.

Or. en

Emenda 75
Proposta għal regolament
Titolu II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet Speċifiċi Dispożizzjonijiet Speċifiċi għall-Assi tal-
Programm

Or. en

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Sezzjonijiet tematiċi

L-assi tal-Progress għandha tinkludi s-
sezzjonijiet tematiċi li ġejjin:
(a) l-impjiegi;
(b) il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar;
(c) il-kundizzjonijiet tax-xogħol;
(d) esperimentazzjoni tal-politika soċjali, 
bħala sezzjoni transversali.

Or. en

Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-politika tal-Unjoni fl-oqsma tal-
impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-
protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar kif ukoll il-
leġiżlazzjoni f'dawk l-oqsma jkunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet tal-poplu, l-isfidi soċjali u l-
kundizzjonijiet soċjali fl-Istati Membri 
individwali u pajjiżi parteċipanti oħra;

Or. en

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lil 
dawk li jfasslu l-politika sabiex jittestjaw 
ir-riformi tal-politika soċjali u tas-suq tax-
xogħol, jibnu l-kapaċità tal-atturi ewlenin 
sabiex ifasslu u jimplimentaw 
esperimentazzjoni soċjali, u jagħmlu l-
għarfien u l-kompetenzi rilevanti 
aċċessibbli;

(c) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lil 
dawk li jfasslu l-politika sabiex jittestjaw 
ir-riformi tal-politika soċjali u tas-suq tax-
xogħol, fejn hu neċessarju, sabiex jiġu 
żgurati protezzjoni soċjali, inklużjoni 
soċjali, tnaqqis fil-faqar, livell għoli ta' 
impjiegi ta' kwalità għolja u 
kundizzjonijiet aħjar li jkunu adegwati u 
deċenti, jibnu l-kapaċità tal-atturi ewlenin 
sabiex ifasslu u jimplimentaw 
esperimentazzjoni tal-politika soċjali, u 
jagħmlu l-għarfien u l-kompetenzi rilevanti 
aċċessibbli;

Or. en
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Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
u b’mod partikolari dawk organizzati fil-
livell tal-Unjoni;

(e) Organizzazzjonijiet mhux governattivi 
fil-livelli politiċi kollha;

Or. en
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Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għal raġunijiet ta' implimentazzjoni 
tal-Programm, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi kooperazzjoni mal-
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ, iċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 
Vokazzjonali, l-Aġenzija Ewropea għas-
Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, 
il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-
Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol.

Or. en

Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tikkoopera mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali, u 
b’mod partikolari l-Kunsill tal-Ewropa, l-
OECD, l-ILO u l-Bank Dinji.

3. Il-Kummissjoni tista’ tikkoopera mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali, u 
b’mod partikolari l-Kunsill tal-Ewropa, l-
OECD, l-ILO u korpi oħra tan-
Nazzjonijiet Uniti u l-Bank Dinji.

Or. en

Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
Setgħat ta’ implimentazzjoni kkonferiti 
lill-Kummissjoni
1. Miżuri relatati ma’ dan li ġej u li huma 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-assi 
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Progress għandhom jiġu adotatti b’mod 
konformi mal-proċedura ta’ 
eżaminazzjoni msemmija fl-
Artikolu 18(3):
(a) il-pjanjijiet ta’ ħidma multiannwali li 
jistabbilixxu l-politika ta' terminu medju 
u l-prijoritajiet ta’ finanzjament;
(b) l-pjanijiet ta’ ħidma annwali, inklużi l-
kriterji għall-għażla tal-benefiċjarji wara 
sejħiet għall-proposti.
2. Il-miżuri l-oħra kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-assi Progress 
għandhom jiġu adotatti b’mod konformi 
mal-proċedura ta’ konsulenza msemmija 
fl-Artikolu 18(2).

Or. en

(Ara l-emenda għall-Artikolu 26e)

Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Kumitat
1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

(Ara l-emenda għall-Artikolu 26f)
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Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Miżuri tranżitorji
Azzjonijiet li jinbdew qabel l-
1 ta’ Jannar 2014 fuq il-bażi tad-
Deċiżjoni 1672/2006/KE (Taqsimiet 1, 2 u 
3 imsemmija fl-Artikolu 3 tagħha) 
għandhom jibqgħu jiġu rregolati minn dik 
id-Deċiżjoni. Fir-rigward ta’ dawk l-
azzjonijiet, il-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 13 ta’ dik id-Deċiżjoni għandu 
jiġi sostitwit mill-Kumitat previst fl-
Artikolu 18 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

(Ara l-emenda għall-Artikolu 26g)

Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Sezzjonijiet tematiċi

L-assi tal-EURES għandha tinkludi s-
sezzjonijiet tematiċi li ġejjin:
(a) Servizzi tal-informazzjoni, tal-
konsulenza u għat-tqabbil tal-impjiegi 
għal ħaddiema u impjegaturi mobbli;
(b) Skemi tal-mobilità mmirati;
(c) Kooperazzjoni transnazzjonali, 
settorjali u transfruntiera;
(d) Evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-
impjiegi bħala sezzjoni transversali.

Or. en
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Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) L-iżgurar li l-informazzjoni u l-parir 
dwar postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata bħal ma 
huma l-kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-
xogħol inklużi l-leġiżlazzjoni soċjali, il-liġi 
tax-xogħol u l-ftehimiet kollettivi fis-seħħ, 
kif ukoll l-opportunitajiet biex jiġu 
akkwistati ħiliet ġodda huma trasparenti 
għall-applikanti u l-impjegaturi potenzjali; 
dan għandu jinkiseb permezz tal-iskambju 
u t-tixrid fil-livell transnazzjonali, 
interreġjonali u transfruntiera, kif ukoll 
permezz ta' konsulenza individwali;

Or. en

Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20a
Azzjonijiet speċifiċi

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

Or. en

Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 20 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20b
L-iskemi tal-mobilità mmirati

1. L-iskemi tal-mobilità mmirati jistgħu 
jiġu ddisinjati għal gruppi speċifiċi ta' 
ħaddiema, ċerti setturi, okkupazzjonijiet, 
pajjiżi jew gruppi ta' pajjiżi kull fejn jiġi 
identifikat bżonn ekonomiku ċar u r-
reklutaġġ mal-Unjoni sħiħa jista' 
jipprovdi valur miżjud, per eżempju fil-
qasam ta' xogħol battal li għalih mhemmx 
biżżejjed ħaddiema u xogħol battal 
speċifiku li għalihom ġew identifikati 
diffikultajiet ta' reklutaġġ. Il-Kumitat 
Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-
Ħaddiema se jiġi kkonsultat b'mod 
regolari fir-rigward tal-iskemi.
2. L-iskemi tal-mobilità mmirati 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju 
tal-"mobilità ġusta", filwaqt li jirrispettaw 
għal kollox l-istandards tax-xogħol 
applikabbli u r-rekwiżiti legali. Għalhekk, 
l-iskemi għandhom jiżguraw post tax-
xogħol f'impjieg ta' kwalità għolja 
b'salarji adegwati u deċenti u 
kundizzjonijiet tax-xogħol fuq il-bażi ta' 
ftehimiet kollettivi u/jew pagi minimi.
3. L-organizzazzjonijiet implimentattivi li 
joffru servizz lil dawk li qed ifittxu x-
xogħol u l-impjegaturi fil-qasam tal-
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iskemi tal-mobilità mmirati għandhom 
jintgħażlu b'sejħa għal proposti miftuħa li 
s-servizzi tal-impjiegi jafu japplikaw 
għaliha, sakemm dawn juru impenn lejn 
il-prinċipju tal-mobilità ġusta.
4. Fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 11(2), is-sejħa għal proposti 
għandha tiddefinixxi t-tip ta' miżuri ta' 
appoġġ offruti fl-iskemi tal-mobilità 
mmirati, u għandha tinkludi appoġġ 
finanzjarju limitat għal dawk li qed ifittxu 
x-xogħol u l-impjegaturi, billi 
takkumpanja s-servizzi previsti fl-iskemi 
tal-mobilità mmirati.
5. L-inċentivi finanzjarji għall-
impjegaturi għandhom jintużaw għall-
miżuri ta' integrazzjoni u ta' kwalifika 
għall-ħaddiema l-ġodda, filwaqt li l-
inċentivi finanzjarji għall-ħaddiema 
għandhom jintużaw għal spejjeż ta' 
tranżizzjoni bħal ma huma l-ivvjaġġar, l-
akkomodazzjoni u l-korsijiet tal-lingwa.
6. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni b'saħħitha tal-iskemi tal-
mobilità mmirati u rispett sħiħ għal-liġi 
tax-xogħol u l-istandards applikabbli.

Or. en

Emenda 93
Proposta għal regolament
Article 20c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 20c
Monitoraġġ tal-eżodu ta' mħuħ

Sabiex jiġu identifikati u evitati l-effetti 
negattivi tal-mobilità ġeografika fuq Stati 
Membri individwali jew setturi ekonomiċi 
speċifiċi, il-Kummissjoni għandha 
timmonitorja regolarment il-mudelli tal-
mobilità, speċjalment dawk tal-ħaddiema 
kkwalifikati. Fil-każ tad-distorsjonijiet 
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tas-suq tax-xogħol emerġenti, il-
Kummissjoni għandha tqis li tippreżenta 
proposti lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill biex tibbilanċja dawn l-iżviluppi.

Or. en

Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-assi EURES għandu jkun miftuħ
għall-korpi, atturi u istituzzjonijiet kollha 
pubbliċi u privati deżinjati minn Stat 
Membru jew mill-Kummissjoni li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni fin-netwerk EURES, kif 
stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2003/8/KE19. Dawn il-korpi u 
organizzazzjonijiet għandhom jinkludu 
b’mod partikolari:

2. L-assi EURES għandu jkun miftuħ 
għall-korpi, atturi u istituzzjonijiet kollha 
maħtura minn Stat Membru jew mill-
Kummissjoni li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fin-
netwerk EURES, kif stabbilit fid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2003/8/KE19. Dawn il-
korpi u organizzazzjonijiet għandhom 
jinkludu b’mod partikolari:

Or. en

Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Organizzazzjonijiet ta’ sħab soċjali;

Or. en

Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-
organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali u 
organizzazzjonijiet reġjonali u lokali 
oħrajn li jkunu qed jieħdu sehem fi 
sħubijiet transfruntiera.

Or. en

Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
sistema ta' akkreditazzjoni u monitoraġġ 
sabiex tiżgura li l-parteċipanti kollha 
jikkonformaw b'mod ġenerali mal-
prinċipji tal-EURES u b'mod partikolari 
mal-prinċipju tal-mobilità ġusta.

Or. en

Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 21a (ġdid)



PR\894606MT.doc 55/71 PE483.795v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21a
Sezzjonijiet tematiċi

L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali għandha tinkludi 
s-sezzjonijiet tematiċi li ġejjin:
(a) Il-mikrofinanzjament għal persuni 
vulnerabbli u mikrointrapriżi;
(b) L-intraprenditorija soċjali.

Or. en

Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) mikrointrapriżi, speċjalment fl-
ekonomija soċjali, kif ukoll dawk li 
jimpjegaw persuni vulnerabbli li jinsabu 
f'pożizzjoni żvantaġġata fis-suq tax-
xogħol;

Or. en

Emenda 101
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Appoġġ għat-twaqqif u l-iżvilupp tal-
mikrointrapriżi li jibbenefikaw mill-
mikrofinanzi, b'mod partikolari billi jiġu 
offruti programmi ta’ akkumpanjament 
għal mentoring u taħriġ.

Or. en
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Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Appoġġ għall-iżvilupp tas-suq tal-
investiment soċjali u ffaċilitar tal-aċċess 
għall-finanzi għal intrapriżi soċjali billi 
jkunu disponibbli l-ekwità, il-kważi-
ekwità, l-istrumenti tas-self u l-għotjiet sa 
[EUR 500 000] lill-intrapriżi soċjali li jew 
għandhom dħul annwali li ma jeċċedix 
EUR 50 miljun, jew total tal-karta tal-
bilanċ annwali li ma jeċċedix 
EUR 43 miljun u li mhumiex intrapriża 
tal-investiment kollettiv.

Or. en

Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tiftix għall-ksib tal-objettivi stipulati 
f'dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-mikrofinanzjament u l-appoġġ 
għall-intraprenditorija soċjali 
jikkontribwixxu għal livell għoli ta' 
impjiegi ta' kwalità u kundizzjonijiet tax-
xogħol tajbin.

Or. en

Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1b (ġdid)



PR\894606MT.doc 57/71 PE483.795v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata l-kumplimentarjetà, 
dawn l-azzjonijiet se jkunu kkoordinati 
mill-qrib ma' dawk li jitwettqu fil-qafas 
tal-politika ta' koeżjoni u fuq il-livell 
nazzjonali. Tali azzjonijiet għandhom 
ifittxu li jistimulaw il-provvista tagħhom, 
tal-garanziji, tal-kontrogaranziji, tal-
ekwità u l-finanzjament tad-dejn.

Or. en

Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mikrofinanzjament għal persuni u 
mikrointrapriżi;

(a) mikrofinanzjament għal persuni u 
mikrointrapriżi; u/jew

Or. en
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Emenda 107
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
assi tkun aċċessibbli mingħajr 
diskriminazzjoni, għal varjetà akbar ta' 
korpi pubbliċi u privati fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra fil-każ ta' azzjonijiet konġunti, l-
appropriazzjonijiet finanzjarji allokati 
għall-assi Mikrofinanzjarji u ta' 
Intraprenditorja Soċjali għandhom ikopru 
l-kost kollha tal-azzjonijiet implimentati 
permezz ta' srumenti finanzjarja, inklużi l-
obbligi ta' ħlas lejn intermedjarji 
finanzjarji, bħal telf minn garanziji, 
ħlasijiet ta' managiment għall-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li 
jimmaniġjaw il-kontribut tal-Unjoni u 
kwalunkwe kosts oħra eliġibbli.

Minbarra fil-każ ta' azzjonijiet konġunti, l-
appropriazzjonijiet finanzjarji allokati 
għall-assi Mikrofinanzjarji u ta' 
Intraprenditorja Soċjali għandhom ikopru 
l-kost kollha tal-azzjonijiet implimentati 
permezz ta' srumenti finanzjarja, inklużi l-
obbligi ta' ħlas lejn intermedjarji 
finanzjarji, bħal telf minn garanziji, 
ħlasijiet ta' managiment għall-
istituzzjonijiet finanzjarji li jimmaniġjaw 
il-kontribut tal-Unjoni u kwalunkwe kosts 
oħra eliġibbli.

Or. en

Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġu implimentati l-instrumenti u 
l-għotjiet imsemmija fl-Artikolu 6(5), il-
Kummissjoni tista’ tikkonkludi ftehimiet 
mal-entitajiet elenkati fl-Artikolu 55(1) (b) 

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

(iii) u (iv) tar-Regolament XXX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju l-Ġdid tal-2012] 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
baġit annwali tal-Unjoni, u b'mod 
partikolari mal-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Fond Ewropew tal-
Investiment. Dawn il-ftehimiet għandhom 
jistabbilixxu dispożizzjonijiet dettaljati 
dwar l-implimentazzjoni tal-kompiti fdati 
lil dawk l-istituzzjonijiet finanzjarji, inklużi 
dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-ħtieġa 
sabiex tiġi żgurata l-addizzjonalità u l-
koordinazzjoni ma’ strumenti finanzjarji 
eżistenti tal-Unjoni u nazzjonali u sabiex 
ir-riżorsi jiġu distribwiti b’mod bilanċjat 
fost l-Istati Membri u l-pajjiżi parteċipanti 
l-oħra. L-istrumenti finanzjarji bħal 
garanziji u kontrogaranziji, l-istrumenti ta' 
ekwità u strumenti tad-dejn, jistgħu jiġu 
provduti minn fond, li jista' jiġi 
kkofinanzjat mill-istituzzjonijiet 
finanzjarji, jew b'konverżjoni diretta tal-
fondi tal-Programm fi strumenti 
finanzjarji bħal ma huma l-garanziji.

Or. en

Emenda 110
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-fond għandu jipprovdi kapital tal-
ekwità għal fondi nazzjonali u reġjonali u 
ffinanzjar dirett għal persuni, 
mikrointrapriżi u/jew intrapriżi soċjali. Il-
garanziji għandhom jikkontribwixxu biex 
inaqqsu r-riskju li jiġi pprovdut kapital 
tal-ekwità u self lil persuni, 
mikrointrapriżi u/jew intrapriżi soċjali fil-
livelli nazzjonali u reġjonali.

Or. en
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Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-kundizzjonijiet, bħal ma huma r-rati 
ta' interess, għal mikrokrediti appoġġati, 
direttament jew indirettament, fil-qafas ta' 
din l-assi għandhom ikunu responsabbli u 
proporzjonati fir-rigward tar-riskji 
sottostanti u spejjeż attwali relatati ma' 
kreditu kif ukoll fir-rigward ta' kemm 
wieħed jaffordja s-self għall-mutwatarju.

Or. en

Emenda 112
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu għandhom jipprevedu 
obbligu dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali sabiex jinvestu mill-ġdid 
ir-riżorsi u d-dħul, inklużi dividendi u 
rimborżi, f’azzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 6(5) għal perjodu ta’ għaxar snin 
mid-data tal-bidu tal-Programm.

2. Ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu għandhom jipprevedu 
obbligu dwar l-istituzzjonijiet finanzjarji 
sabiex jinvestu mill-ġdid ir-riżorsi u d-
dħul, inklużi dividendi u rimborżi, 
f’azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 6(5) 
għal perjodu ta’ għaxar snin mid-data tal-
bidu tal-Programm.

Or. en

Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Mal-iskadenza tal-ftehimiet konklużi 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali jew wara t-terminazzjoni 
tal-perjodu ta’ investiment tal-istrument ta’ 

4. Mal-iskadenza tal-ftehimiet konklużi 
mal-istituzzjonijiet finanzjarji jew wara t-
terminazzjoni tal-perjodu ta’ investiment 
tal-istrument ta’ investiment speċjalizzat, 
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investiment speċjalizzat, id-dħul u l-bilanċ 
dovut lill-Unjoni għandhom jitħallsu fil-
baġit ġenerali tal-Unjoni.

id-dħul u l-bilanċ dovut lill-Unjoni 
għandhom jitħallsu fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 114
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-
maniġers tal-fond għandhom jikkonkludu 
ftehimiet bil-miktub mal-korpi pubbliċi u 
privati msemmija fl-Artikolu 23. Dawn il-
ftehimiet għandhom jistabbilixxu l-obbligi 
tal-fornituri pubbliċi u privati sabiex jużaw 
ir-riżorsi li ġew magħmula disponibbli taħt 
l-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali b’mod konformi 
mal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 22 u 
sabiex jipprovdu informazzjoni għall-
abbozzar ta’ rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 26.

5. L-istituzzjonijiet finanzjarji u, fejn 
rilevanti, il-maniġers tal-fond għandhom 
jikkonkludu ftehimiet bil-miktub mal-korpi 
pubbliċi u privati msemmija fl-Artikolu 23. 
Dawn il-ftehimiet għandhom jistabbilixxu 
l-obbligi tal-fornituri pubbliċi u privati 
sabiex jużaw ir-riżorsi li ġew magħmula 
disponibbli taħt l-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali b’mod konformi mal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 22 u sabiex jipprovdu 
informazzjoni għall-abbozzar ta’ rapporti 
annwali previsti fl-Artikolu 26.

Or. en

Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-
maniġers tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ingħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment bis-settur u tip

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji u, fejn 
rilevanti, il-maniġers tal-fond għandhom 
jibagħtu lill-Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ingħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment skont is-settur, 
iż-żona ġeografika u t-tip ta'benefiċjarju, 
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ta'benefiċjarju, applikazzjonijiet aċċettati 
jew miċħuda u kuntratti konklużi mill-
korpi pubbliċi u privati konċernati, 
azzjonijiet iffinanzjati u r-riżultati, inklużi 
f’termini tal-impatt soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi u sostenibbiltà tal-appoġġ mogħti 
lin-negozji.

applikazzjonijiet aċċettati jew miċħuda u 
kuntratti konklużi mill-korpi pubbliċi u 
privati konċernati, azzjonijiet iffinanzjati u 
r-riżultati, inklużi f’termini tal-impatt 
soċjali, il-ħolqien ta' impjiegi u 
sostenibbiltà tal-appoġġ mogħti lin-
negozji.

Or. en

Emenda 116
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 117
Proposta għal regolament
Titolu IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu IIa
Poteri ddelegati u ta' implimentazzjoni u 
d-dispożizzjonijiet finali

Or. en
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Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Id-Delega tal-poteri lill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati bi qbil mal-
Artikolu 26b rigward l-allokazzjoni ta' 
fondi għall-assi tal-Programm, billi tuża l-
5% tar-riżerva, u għas-sezzjonijiet 
individwali fi ħdan l-assi fuq bażi annwali 
kif inhu stipulat fl-Artikolu 5(2a).

Or. en

Emenda 119
Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b
Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti ddelegati 
hija kkonferita lill-Kummissjoni, soġġetta 
għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-
Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 26a għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta' seba' snin 
minn ...* u għat-tul ta' żmien tal-
Programm.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 26a tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni tar-revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
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Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti ddelegati diġà 
fis-seħħ.
4. Hekk kif hija tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess 
żmien.
5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 26a għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak 
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-
perijodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex ser 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 120
Proposta għal regolament
Article 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26c
Implimentazzjoni tal-Programm

Sabiex jiġi implimentat il-Programm, il-
Kummissjoni għandha tadotta pjanijiet ta' 
ħidma multiannwali u programmi ta' 
ħidma annwali.
Il-pjanijiet ta' ħidma multiannwali u l-
programmi ta' ħidma annwali għandhom 
ikopru t-tliet assi kollha kemm huma tal-
Programm.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 121
Proposta għal regolament
Article 26d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26d
Il-Bord Strateġiku Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
bord strateġiku konsultattiv biex jagħtiha 
pariri dwar kif għandha ssir l-
implimentazzjoni tal-Programm kif ukoll 
għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tiegħu.
2. Il-bord strateġiku konsultattiv għandu 
jkun ippresedut mill-Kummissjoni u 
magħmul minn rappreżentanti tal-Istati 
Membri u pajjiżi parteċipanti oħrajn, 
trejdunjins, organizzazzjonijiet tal-
impjegaturi u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, organizzati fil-livell tal-
Unjoni, li jkunu involuti b'mod dirett u 
indirett fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet 
tal-Programm.
3. Il-bord strateġiku konsultattiv għandu:
(a) jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-
pjanijiet ta' ħidma multiannwali;
(b) jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-
programmi ta' ħidma annwali;
(c) jagħti parir lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni 
tal-Programm, kif inhu stipulat fl-
Artikoli 13 u 14 rispettivament.
4. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta l-bord 
strateġiku konsultattiv dwar kwistjonijiet 
oħra apparti dawk imsemmija fil-
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Paragrafu 3.

Or. en

Emenda 122
Proposta għal regolament
Artikolu 26e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26e
Setgħat ta’ implimentazzjoni kkonferiti 

lill-Kummissjoni
1. Miżuri relatati ma’ dan li ġej u li huma 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
Programm għandhom jiġu adottati b’mod
konformi mal-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 26f(3):
(a) il-pjanijiet ta' ħidma multiannwali;
(b) il-pjanijiet ta' ħidma annwali.
2. Il-miżuri l-oħra kollha meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-Programm 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 26f(2).

Or. en

Emenda 123
Proposta għal regolament
Article 26f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26f
Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.
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2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
3. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 26g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26g
Miżuri tranżitorji

L-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4, 5 u 
6 tad-Deċiżjoni Nru.1672/2006/KE, li 
jinbdew qabel l-1 ta' Jannar 2014 
għandhom jibqgħu jiġu rregolati minn dik 
id-Deċiżjoni. Fir-rigward ta' dawk l-
azzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tiġi 
megħjuna mill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 26f ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni finali speċifika tal-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali mhux aktar tard minn sena wara l-
iskadenza tal-ftehimiet mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali.

2. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni finali speċifika tal-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali mhux aktar tard minn sena wara l-
iskadenza tal-ftehimiet mal-istituzzjonijiet 
finanzjarji.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA«

Il-Programm għall-bidla soċjali u l-innovazzjoni, propost mill-Kummissjoni Ewropea, 
jgħaqqad flimkien tliet programmi diġà stabbiliti - Progress, EURES u l-faċilità ta'  
Mikrofinanzjament - fi programm uniku ġdid.

Permezz tal-istrument finanzjarju attwali Progress, qed jiġu appoġġati l-iżvilupp u l-
koordinazzjoni tal-politika tal-UE fl-oqsma tal-impjiegi, il-ħarsien soċjali u l-integrazzjoni 
soċjali, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, in-nuqqas ta' diskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-
sessi. Il-programm Progress jiffinanzja attivitajiet analitiċi, attivitajiet fl-oqsma tat-tagħlim 
reċiproku, is-sensibilizzazzjoni u t-tixrid ta' informazzjoni, kif ukoll benefiċċji għall-atturi 
prinċipali.

Il-programm EURES jiffoka fuq il-mobilità transfruntiera tal-ħaddiema. In-Netwerk EURES 
għandu l-kompitu joffri informazzjoni, pariri u medjazzjoni (koordinazzjoni tal-
opportunitajiet ta' impjieg u t-tiftix tax-xogħol) għall-ħaddiema mobbli u għal min iħaddem 
kif ukoll għaċ-ċittadini kollha b'mod ġenerali, li jixtiequ jagħmlu użu mid-dritt għal-libertà ta' 
moviment. Il-programm EURES għandu rwol importanti partikolarment fir-reġjuni mal-
fruntiera Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam mal-medjazzjoni u l-appoġġ għas-soluzzjoni ta' 
kull xorta ta' problemi li jistgħu jinqalgħu għall-ħaddiema u min iħaddem fir-rigward ta' 
impjiegi transfruntiera.

Il-faċilità ta' mikrofinanzjament Progress ġiet stabbilita fl-2010 u tissimplifika l-aċċess għall-
mikrokreditu għall-ħolqien u l-promozzjoni ta' impriżi żgħar. Din il-faċilità ma tiffinanzjax 
lill-mikroimprendituri nfushom, iżda tagħmilha aktar faċli lill-mikrokredituri esklużivi fl-UE 
jikkonċedu aktar self.

Bil-proposta tagħha li tgħaqqad it-tliet programmi mill-2014 'il quddiem, il-Kummissjoni 
Ewropea qiegħda titlef l-objettiv korrett. Minflok tottimizza t-tliet programmi separati u 
torganizzahom b'mod aktar effettiv, l-objettivi u l-miżuri se jiċċajpru permezz tal-
amalgamazzjoni. Mhux se titwettaq integrazzjoni tat-tliet strumenti fir-rigward tal-kontenut.
Ċertament se jiġu fformulati dispożizzjonijiet komuni fl-ewwel parti, iżda fl-istess waqt se 
jkun hemm ukoll referenza espliċita għal tliet sottoprogrammi separati.

Ir-rapporteur taqbel mal-opinjoni li l-amalgamazzjoni tat-tliet programmi, apparti 
simplifikazzjoni fil-ġestjoni għall-Kummissjoni Ewropea, ma hija se toħloq l-ebda valur 
miżjud dirett għaċ-ċittadini Ewropej.

Minħabba l-aggruppament tal-objettivi u l-kontenuti tat-tliet sottoprogrammi, mal-ewwel 
daqqa t'għajn tinħoloq l-impressjoni li kontenuti fundamentali bħall-promozzjoni ta' livell ta' 
impjieg għoli, l-iżgurar ta' ħarsien soċjali adegwat, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, kif ukoll it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol m'għandhomx rwol ċentrali.

Barra minn hekk, ta' min jinnota li l-proposta tal-Kummissjoni f'diversi każi hija estremament 
vaga, b'hekk il-Kummissjoni Ewropea qiegħda żżomm marġni wiesa' fl-implimentazzjoni u l-
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organizzazzjoni tal-programm. Skont ir-rapporteur, il-mili ta' dawn il-lakuni hija kwistjoni 
importanti. Għandu jkun ċar kif se jintużaw il-mezzi finanzjarji li jammontaw għal ftit inqas 
minn EUR 1 biljun u kif se jkunu magħmula l-programmi.

Barra minn hekk ir-rapporteur hija tal-fehma li l-proposta għal regolament għall-programm 
għandha tikkunsidra lista sħiħa ta' problemi partikolari, li se jiġu indikati hawn taħt.

1. Programm, li jappoġġa l-politika dwar l-impjiegi u dik soċjali fl-Istati tal-UE, għandu 
jkollu wkoll titolu adegwat. Programm għal bidla soċjali ma jilħaqx dan l-objettiv, għaliex 
ma jkun hemm l-ebda istruzzjoni direzzjonali. Il-bidla soċjali mhijiex kunċett b'ambitu 
pożittiv, billi hija kkaratterizzata kemm minn bidliet soċjali pożittivi u kif ukoll negattivi. L-
objettivi tal-progress soċjali u tax-xogħol għandhom għaldaqstant ikunu diġà stabbiliti b'mod 
ċar fit-titolu.

2. Aspett prinċipali tal-proposta tal-Kummissjoni jikkonċerna l-innovazzjoni soċjali u l-
isperimentazzjoni soċjali. Il-Kummissjoni saħansitra timpenja perċentwali ta' 17 % fis-
sottoprogramm Progress għall-finanzjament tal-isperimentazzjoni soċjali. Madankollu la fil-
każ tal-innovazzjoni soċjali u lanqas għall-isperimentazzjoni soċjali ma ngħataw 
definizzjonijiet ċari. Għalhekk ir-rapporteur tipproponi li jiġu definiti l-innovazzjoni soċjali u 
l-isperimentazzjoni soċjali fil-programm u tiġi stabbilita referenza ċara għat-temi tax-xogħol, 
l-integrazzjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar.

3. Programm għall-appoġġ tal-politika dwar l-impjiegi u dik soċjali għandu jinkludi lis-sħab 
soċjali u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livelli kollha. Għalhekk ir-rapporteur 
titlob li l-prinċipju tas-sħubija jiġi stabbilit b’mod sod. Fil-livell Ewropew, hija tipproponi t-
tnedija ta' bord konsultattiv strateġiku. Dan il-bord, magħmul minn rappreżentanti tal-
Kummissjoni, l-Istati Membri, is-sħab soċjali u organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
għandu jappoġġa lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni, il-kontroll u l-valutazzjoni tal-
programm fil-livell tal-UE.

4. Dan il-programm huwa allokat EUR 958.1 miljun. B'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar qafas finanzjarju multiannwali ġdid għal 
Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva, ir-rapporteur tipproponi żieda fil-baġit totali ta' 
5 %. Fi żminijiet ta' kriżi ekonomika u pressjonijiet għal konsolidazzjoni fl-Istati Membri 
Ewropej, programmi soċjali u dwar ix-xogħol jiksbu importanza prinċipali.

Sabiex it-taqsim tal-persentaġġi  fuq it-tliet sottoprogrammi jikkonforma mal-kundizzjonijiet 
ġenerali l-ġodda, ir-rapporteur tipproponi riallokazzjoni marġinali kif ukoll aspetti prinċipali 
konkreti.

Is-sottoprogramm Progress għandu jiżgura ulterjorment, li l-akbar parti tar-riżorsi finanzjarji 
tmur għall-integrazzjoni soċjali, il-ħarsien soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. Fid-dawl tal-
problemi dejjem jikbru għaż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u qgħad dejjem jogħla fost iż-
żgħażagħ, ir-rapporteur tipproponi barra minn dan, li allokazzjoni ta' mill-anqas 10 % tintuża 
għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Ir-rapporteur tilqa' l-fatt li l-Kummissjoni 
rriservat persentaġġ għall-isperimentazzjoni soċjali u tipproponi li dan il-persentaġġ jiżdied, 
sabiex jiġu ffinanzjati aktar proġetti konkreti. 
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Fir-rigward tas-sottoprogramm EURES għandu jiġi żgurat il-finanzjament ta' programmi 
mmirati għall-mobilità, is-sħubijiet transfruntiera kif ukoll it-taħriġ u l-kwalifika tal-
persunal tal-EURES.

Fir-rigward tas-sottoprogramm mikrofinanzjament u intraprenditorija soċjali, għandu jiġi 
żgurat li ż-żewġ programmi jiġu ffinanzjati adegwatament.
5.  Is-sottoprogramm Progress jikseb il-maġġorparti tar-riżorsi finanzjarji u għandu 
jappoġġa finanzjarjament l-ilħuq tal-miri tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-impjiegi u dak 
soċjali. Ir-rapporteur tipproponi għalhekk li r-referenza għat-temi tal-impjiegi, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ħarsien soċjali, l-integrazzjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar 
ssir aktar ċara.

6. Fir-rigward tas-sottoprogramm EURES, il-Kummissjoni tipproponi innovazzjonijiet 
estensivi. Filwaqt li l-finanzjament ta' miżuri orizzontali huwa fl-ambitu tal-programm, fil-
futur il-miżuri nazzjonali EURES għandhom jiġu ffinanzjati permezz tal-Fond Soċjali 
Ewropew.

Ir-rapporteur jiddispjaċiha li l-Kummissjoni fil-qasam tal-programm ma tipprevedix il-
finanzjament tas-sħubijiet transfruntiera EURES. Proprju l-konsultazzjoni tal-ħaddiema 
mobbli u ta' min iħaddem fir-reġjuni transfruntiera għandha tingħata importanza dejjem akbar 
f'Ewropa dejjem aktar magħquda.

Sabiex il-finanzjament tas-sħubijiet transfruntiera jiġi garantit lil hinn mill-2013, ir-rapporteur 
tipproponi li s-sħubijiet transfruntiera jkunu inklużi fil-qasam promozzjonali EURES tal-
programm. Fid-dawl tal-programmi ta' mobilità tal-Kummissjoni mmirati lejn gruppi speċifiċi 
li jirrappreżentaw kunċett mmirat skont il-provvista u d-domanda tal-aġenzija tax-xogħol fl-
UE, għandhom japplikaw regoli ċari għal 'mobilità ġusta'.

7. Anki s-sottoprogramm ta' mikrofinanzjament u intraprenditorija soċjali nieqes minn 
definizzjoni konkreta. Ir-rapporteur tilqa' l-innovazzjoni proposta mill-Kummissjoni, li fil-
futur ikunu disponibbli riżorsi finanzjarji għall-impriżi soċjali wkoll. Madankollu, għandhom 
japplikaw pjanijiet ta' azzjoni u regoli ċari għall-għoti ta' riżorsi finanzjarji fis-settur tal-
intraprenditorija soċjali. Fl-għoti ta' mikrokreditu għall-membri ta' gruppi fir-riskju u impriżi 
żgħar, għandu jiġi żgurat li l-applikanti jingħatawlhom l-assistenza u s-superviżjoni neċessarji 
fi triqithom lejn l-awtonomija.


