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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 il-Fond 
Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0607),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 164 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0327/2011),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-22 ta' Frar 
20121,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-...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, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni kif ukoll 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. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja u jiżviluppa politiki ta' 

(2) L-FSE jeħtieġ li jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja u jappoġġa politiki ta' 

                                               
1 ĠU C, ... / Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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inklużjoni attiva skont il-kompiti mogħtija 
lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 tat-
Trattat, u b'hekk jikkontribwixxi għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
skont l-Artikolu 174 tat-Trattat. Skont l-
Artikolu 9 tat-Trattat, l-FSE għandu jieħu 
kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni 
ta’ livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija 
ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ 
livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

inklużjoni attiva skont il-kompiti mogħtija 
lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 tat-
Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsemmi 
it-"trattat"), u b'hekk jikkontribwixxi 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali skont l-Artikolu 174 tat-Trattat. 
Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, l-FSE jeħtieġ
li jieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, 
mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif 
ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, 
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. fr

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-
17 ta' Ġunju 2010 talab li l-politiki komuni 
kollha, inkluża l-politika ta' koeżjoni, 
jappoġġaw "l-Istrateġija Ewropa 2020 
għat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv". Sabiex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta' din l-
istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u t-taħriġ u l-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, l-FSE 
għandu jappoġġa lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill fuq il-linji gwida wiesgħa għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
Unjoni u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-
Istati Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121(2) u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jappoġġa l-implimentazzjoni
tal-inizjattivi ewlenin, b'mod speċjali fir-
rigward tal-"Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u 
l-Impjiegi", "Żgħażagħ Attivi", u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
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Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali". Se jappoġġa wkoll l-attivitajiet fl-
inizjattivi "Aġenda Diġitali" u l-"Unjoni
tal-Innovazzjoni".

Esklużjoni Soċjali". Għandu 
jikkontribwixxi wkoll għall-attivitajiet tal-
"Aġenda Diġitali" u għall-inizjattivi tal-
"Unjoni tal-Innovazzjoni".

Or. fr

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-Regolament (KE) Nru […] jistipula 
li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa 
għandhom jiġu stabbiliti fuq livell 
nazzjonali, b’xi eċċezzjonijiet li għalihom 
ikun meħtieġ li jiġu stabbiliti 
disposizzjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-
FSE.

(15) Ir-Regolament (KE) Nru […] jistipula 
li r-regoli dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa
għandhom jiġu stabbiliti fuq livell 
nazzjonali, b’xi eċċezzjonijiet li għalihom 
ikun meħtieġ li jiġu stabbiliti 
disposizzjonijiet speċifiċi għal kull Fond.

Or. fr

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Minħabba r-rwol fundamentali tal-
FSE fit-twettiq tal-objettivi l-kbar tal-
istrateġija "Ewropa 2020" rigward 
kwistjonijiet soċjali u tal-impjiegi, dan il-
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Fond għandu jitqies bħala prijorità 
politika u jiġi ffinanzjat bħala tali.

Or. fr

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 b) Il-kapital uman huwa l-lieva 
prinċipali li fuqu tista' sserraħ l-Unjoni 
sabiex tiżgura l-kompetittività tagħha fil-
livell internazzjonali u huwa rkupru 
sostenibbli tal-ekonomija tagħha. L-ebda 
tip ieħor ta' investiment ma jista' 
jipproduċi riformi strutturali jekk ma 
jkunx akkumpanjat minn strateġija 
koerenti tal-iżvilupp tal-kapital uman: 
għalhekk, jeħtieġ li jiġi żgurat li r-riżorsi 
intenzjonati għat-titjib tal-kompetenzi, 
għall-ħolqien mill-ġdid tal-impjiegi u 
għall-garanzija tal-parteċipazzjoni ta' 
kulħadd fis-soċjetà, jippermettu azzjonijiet 
fuq skala adegwata, b'minimu ta' 25% tal-
mezzi finanzjarji użati għall-politika ta' 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 18c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18c) Hemm evidenza xjentifika u 
empirika li tnaqqis tar-riżorsi finanzjarji 
disponibbli għall-politiki ta' appoġġ għall-
iżvilupp tal-kapital uman u l-inklużjoni 
soċjali jista' jkollu effetti ta' 
penalizzazzjoni ulterjuri fuq l-Istati 
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Membri li jinsabu f'diffikultajiet 
ekonomiċi jew baġitarji, kif ukoll inaqqas 
il-possibbiltà tagħhom ta' rkupru fit-tul; 
għalhekk, fl-ebda każ m'għandha tiġi 
prevista s-sospensjoni tal-pagamenti taħt 
l-FSE rigward il-prestazzjoni ta' Stat 
Membru fil-qafas tal-proċess ta' 
governanza ekonomika tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Missjoni Missjonijiet

Or. fr

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ u 
jiffaċilita l-adattament tal-ħaddiema 
għall-bidla tal-impriżi u tas-sistemi ta' 
produzzjoni. L-FSE jikkontribwixxi wkoll 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fl-Unjoni, għall-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, għall-promozzjoni tal-ugwaljanza
bejn is-sessi, l-opportunitajiet indaqs u t-
tneħħija ta' kull forma ta' 
diskriminazzjoni.

Or. fr
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Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies. Hu jappoġġa b'mod partikolari l-
individwi u l-gruppi esklużi mis-suq tax-
xogħol, li jinsabu f'pożizzjoni żvantaġġata 
jew mhedda li jiġu marġinalizzati fis-suq 
tax-xogħol, bħal pereżempju n-nies li 
jkunu qiegħda fit-tul, in-nies 
b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-minoritajiet 
etniċi, il-komunitajiet marġinalizzati u n-
nies li qed jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali. 
L-FSE għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-
ħaddiema, lill-impriżi u lill-
intraprendituri kif ukoll lis-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
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implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni, il-politiki soċjali u t-taħriġ 
professjonali inizjali u kontinwu.

Or. fr

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) għall-objettiv tematiku "il-promozzjoni 
tal-impjiegi u l-appoġġ għall-mobbiltà fix-
xogħol" permezz ta':

Or. fr

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li qed 
ifittxu xogħol, il-mobilizzazzjoni għall-
aċċess għall-impjiegi tan-nies li mhumiex 
attivi jew esklużi mis-suq tax-xogħol, kif 
ukoll l-appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol;

Or. fr

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-
aċċess għax-xogħol bi żvilupp tal-karrieri
u r-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

Or. fr

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – subpunt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għall-objettiv tematiku "l-investiment 
fl-edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja" permezz ta':

Or. fr
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) il-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tluq bikri 
mill-iskola u l-promozzjoni ta' aċċess 
ugwali għall-edukazzjoni ta' kwalità tajba 
fil-bidu tat-tfulija, l-edukazzjoni primarja u 
dik sekondarja u l-integrazzjoni mill-ġdid 
taż-żgħażagħ li ħarġu mill-iskola 
mingħajr kwalifiki permezz tal-appoġġ ta' 
proġetti personali li jippermettulhom 
jerġgħu jaqbdu t-triq tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ; 

Or. fr

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti u n-
netwerking tal-istabbiliment ta' 
edukazzjoni superjuri, ta' ċentri ta' taħriġ 
u ta' riċerka u intrapriżi, bl-għan li 
jiżdiedu l-livelli ta' parteċipazzjoni u ta'
kisba

Or. fr

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tul il-ħajja, il-validazzjoni tal-kisba ta' 
esperjenza u t-titjib tal-ħiliet u l-
kompetenzi tal-forza tax-xogħol, inkluż 
sabiex jiggarantixxu t-tixjiħ attiv tal-
ħaddiema;

Or. fr

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – punt iii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii a) it-titjib tal-adegwatezza tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u tat-taħriġ għall-ħtiġijiet 
tas-suq tax-xogħol, speċjalment permezz 
tal-iżvilupp ta' għodda li jippermettu l-
antiċipazzjoni tal-ħtiġijiet ta' kompetenzi, 
il-kapaċità ta' reazzjoni tas-sistemi tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ u l-orjentazzjoni 
edukattiva u professjonali;

Or. fr

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) għall-objettiv tematiku "il-promozzjoni 
tal-impjiegi u l-appoġġ għall-mobbiltà fix-
xogħol" permezz ta':

Or. fr

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) L-integrazzjoni soċjali u professjonali
tal-komunitajiet marġinalizzati bħar-Roma;

Or. fr

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

iii) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
minħabba s-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali li jaffettwaw l-aċċess u l-
parteċipazzjoni ġusta tal-vittmi fis-suq 
tax-xogħol;

Or. fr

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1- punt c - punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) Il-promozzjoni tal-intraprenditorjat 
soċjali u tal-integrazzjoni professjonali fl-
impriżi soċjali u l-ekonomija soċjali, 
sabiex tiffaċilita l-aċċess għax-xogħol u 
għas-servizzi ta' kwalità għal kulħadd;

Or. fr

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1- punt c - punt vi
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) għall-objettiv tematiku "it-titjib tal-
kapaċità istituzzjonali u l-amministrazzjoni 
pubblika effiċjenti" permezz ta':

Or. fr

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
fl-Istati Membri li jistgħu jibbenefikaw 
mill-appoġġ tal-Fond ta' Koeżjoni jew, fi
Stati Membri oħra, għal azzjonijiet li, 
filwaqt li jistgħu jsiru fit-territorju tal-
Istat Membru kkonċernat, 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet istituzzjonali u l-effiċjenza 
tal-amministrazzjonijiet u s-servizzi 
pubbliċi eliġibbli f'reġjun wieħed jew iktar 
NUTS tal-livell 2 kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] 

Or. fr
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Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1- punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki soċjali, tal-
edukazzjoni, it-taħriġ u tal-impjiegi, 
inkluż permezz ta' patti settorjali, 
nazzjonali u territorjali u ta' inizjattivi ta' 
żvilupp lokali.

Or. fr

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi
identifikati fil-Programmi tar-Riforma 

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

Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti 
li saru skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-
faqar.

Or. fr

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Għandhom jintużaw indikaturi speċifiċi 
stabbiliti fil-qafas tal-programmi 
differenti operazzjonali u l-indikaturi
komuni kif stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-
Regolament skont l-Artikolu 24(3) u 
87(2)(b)(ii) tar-Regolament (UE) Nru […]. 
L-indikaturi kollha għandhom jiġu espressi 
f'numri assoluti.

Or. fr

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-istess żmien tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali, l-awtorità ta' 
ġestjoni għandha titrażmetti dejta 
strutturata b'mod elettroniku għal kull 
prijorità ta' investiment. Id-dejta għandha 
tkopri l-kategorizzazzjoni u l-indikaturi tal-
produzzjoni u tar-riżultati.

2. Fl-istess żmien tar-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali, l-awtorità ta' 
ġestjoni għandha titrażmetti dejta 
strutturata b'mod elettroniku għal kull 
prijorità ta' investiment. Id-dejta għandha 
tkopri l-kategoriji ta' intervent u l-
indikaturi tal-produzzjoni u tar-riżultati.

Or. fr
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Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sakemm il-kundizzjonijiet neċessarji 
rigward il-garanziji ta' solvabilità jkunu 
sodisfati, il-parteċipazzjoni tas-sħab kif 
imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], speċjalment is-sħab soċjali 
u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
għall-implimentazzjoni tal-programmi 
mhux operazzjonali, tista' tieħu l-forma ta' 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

Or. fr

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [...] f'azzjonijiet u 
fil-parteċipazzjoni għall-implimentazzjoni, 
għas-segwitu u għall-evalwazzjoni tal-
programmi appoġġati mill-FSE, b'mod 
partikolari bil-miżuri ta' impatt, l-aktar fl-
oqsma tal-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE)  
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi

Or. fr

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 

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

Regolament (UE) Nru […]  L-FSE 
jappoġġa wkoll azzjonijiet b'mira speċifika 
kif imsemmi fl-Artikolu 3(1)(a)(iv), ta' dan 
ir-regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni sostenibbli u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, titnaqqas is-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 
jiġġieldu wkoll kontra r-
rappreżentazzjonijiet ibbażati fuq is-sess 
tal-profili u l-oqsma professjonali, li 
jnaqqsu s-segragazzjoni bbażata fuq is-
sess u jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tax-
xogħol u l-ħajja personali għall-irġiel u n-
nisa.

Or. fr

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, mingħajr 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
il-konvinzjonijiet, diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali, permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
Barra minn hekk, l-FSE jappoġġa
azzjonijiet speċifiċi fi ħdan il-prijoritajiet 
ta' investiment kif definit fl-Artikolu 3 ta' 
dan ir-Regolament, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii), li għandhom l-għan li 
jneħħu kull forma ta' dikriminazzjoni u 
jtejbu l-aċċessibilità għall-persuni
b'diżabbiltà sabiex jitnaqqsu l-inugwaljanzi 
f'termini ta' kisba edukattiva, tiżdied il-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol għall-
persuni li huma mhedda bid-
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komunità. diskriminazzjoni u li tissaħħaħ l-
inklużjoni soċjali tagħhom, inkluża l-
faċilitazzjoni tat-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

Or. fr

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi u oqsma għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom, kif ukoll pjan għall-evalwazzjoni 
tat-testijiet imwettqa u għall-
kapitalizzazzjoni u d-diffużjoni tar-
riżultati miksuba.

Or. fr
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Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. Sabiex jidentifikaw l-oqsma u l-forom 
ta' kooperazzjoni transnazzjonali li 
jikkorrispondu mal-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu 
temi minn lista proposta mill-Kummissjoni 
u approvata mill-Kumitat tal-FSE prevista 
fl-Artikolu 163, it-tieni subparagrafu tat-
Trattat.

Or. fr

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
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jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
qafas ta' implimentazzjoni koordinat, 
inklużi kriterji ta' eliġibbiltà komuni, tipi u 
għażla ta' żmien tal-azzjonijiet, u approċċi 
metodoloġiċi komuni għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, bl-għan li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni transnazzjonali.

Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-bini ta' sħubijiet transnazzjonali, l-
iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll il-
kapitalizzazzjoni u t-tixrid tar-riżultati 
rilevanti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa qafas ta' 
implimentazzjoni koordinat, inklużi kriterji 
ta' eliġibbiltà komuni, tipi u għażla ta' 
żmien tal-azzjonijiet, u approċċi 
metodoloġiċi komuni għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, bl-għan li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni transnazzjonali.

Or. fr

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lill-innovazzjoni soċjali u l-
kooperazzjoni transnazzjonali, kif 
imsemmi fl-Artikoli 9 u 10, fejn dawn ma 
jkunux koperti minn assi prijoritarju 
dedikat.

(b) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. fr

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE jista' jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 
lokali għall-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
inklużjoni soċjali, kif ukoll Investimenti 
Territorjali Integrati (ITI) kif imsemmi fl-

1. L-FSE jista' jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 
lokali għall-impjiegi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ u l-inklużjoni soċjali, kif ukoll 
Investimenti Territorjali Integrati (ITI) kif 
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Artikolu 99 tar-Regolamen (UE) Nru […]. imsemmi fl-Artikolu 99 tar-Regolamen 
(UE) Nru […].

Or. fr

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista' 
jappoġġa l-iżvilupp urban sostenibbli 
permezz ta' strateġiji li jistabbilixxu 
azzjonijiet integrati sabiex jindirizzaw l-
isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet li huma 
elenkati fil-kuntratt ta' sħubija.

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista' 
jappoġġa l-iżvilupp urban sostenibbli 
permezz tal-prijoritajiet ta' investiment 
msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' dan ir-
regolament u permezz ta' strateġiji li 
jistabbilixxu azzjonijiet integrati sabiex 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali li jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet 
li huma elenkati fil-kuntratt ta' sħubija.

Or. fr

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista' jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu permezz ta' strumenti 
finanzjarji, bħall-iskemi tal-qsim tar-
riskju, l-ekwità u d-dejn, fondi ta' 
garanzija, fondi ta' investiment u fondi ta' 
self.

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista' jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu permezz ta' strumenti 
finanzjarji.

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Fond Soċjali Ewopew (FSE) għall-2014-
2020 tippreżenta żviluppi importanti, li jistħoqqilhom li jiġu appoġġati mill-Parlament 
Ewropew, sabiex jgħin b'mod effikaċi lill-popolazzjonijiet Ewropej jadattaw għall-bidliet tas-
suq tax-xogħol permezz tal-kofinanzjament tal-proġetti ta' taħriġ u programmi ta' għajnuna 
għall-impjieg: 

 l-allokazzjoni tal-fondi skont il-prijoritajiet tal-istrateġija Ewropa 2020, 
 il-konċentrazzjoni tematika u l-allokazzjoni ta' 20 % tal-għotja tal-Fond f'kull Stat 

Membru għall-inklużjoni soċjali u għall-ġlieda kontra l-faqar,
  rikonoxximent aħjar tar-rwol tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet mhux 

governattivi, kif ukoll 
 is-simplifikazzjoni tal-proċeduri.

Il-Fond Soċjali Ewropew li huwa l-lieva finanzjarja prinċipali tal-Unjoni Ewropea għall-
promozzjoni tal-impjieg, inħoloq fl-1957 mit-Trattat ta' Ruma. Sa mill-ħolqien tiegħu, l-għan 
tiegħu hu li jakkumpanja l-mobilità ġeografika u professjonali tal-ħaddiema. F'dan il-perjodu 
ta' kriżi, il-koeżjoni soċjali hija primordjali billi tikkonċentra l-investimenti tal-FSE fuq: 

1. l-inklużjoni soċjali permezz tal-inklużjoni professjonali, 
2. Iż-żieda tal-kwalifiki, 
3. Iż-żieda tal-impjiegi, 

Sabiex tinkiseb din il-koeżjoni soċjai, l-erba' objettivi tematiċi prinċipali tal-proposta tal-
Kummissjoni dwar l-FSE għandhom jiġu applikati għall-perjodu 2014-2020 : "il-promozzjoni 
tal-impjiegi u tal-mobilità professjonali", "l-investiment fl-edukazzjoni, il-kompetenzi u t-
taħriġ tul il-ħajja", "il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" u "t-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet istituzzjonali u l-istabbiliment ta' amministrazzjoni pubblika effikaċi". 

L-appoġġ għaż-żgħażagħ hija indispensabbli fiż-żmien meta 21 % minnhom huma mingħajr 
xogħol fl-Unjoni Ewropea u li ħafna żgħażagħ oħra ħarġu mingħajr kwalifiki mis-sistemi tat-
taħriġ. Din hija r-raġuni għalfejn l-FSE jibqa' l-għodda ta' integrazzjoni soċjali għall-
integrazzjoni professjonali, b'approċċ integrat li jappoġġa t-triq personalizzata jew globali lejn 
objettiv ta' impjieg massimu u ta' kwalità. Barra minn hekk, l-inklużjoni soċjali tal-
popolazzjonijiet qiegħda għandha tiġi appoġġata billi jiġi żgurat l-aċċess għal riżorsi u għal 
servizzi xierqa għal kulħadd.

Apparti dan, l-FSE għandu jintuża bħala għodda li għandu l-għan jgħin l-antiċipazzjoni tal-
ħtiġijiet futuri tal-kompetenzi sabiex iżid b'mod sinifikanti n-numru ta' ħaddiema bi kwalifiki 
għoljin li, skont il-previżjonijiet futuri, l-Ewropa se jkollha bżonn fil-futur qrib. 

Rikonoxximent aktar ċar tar-rwol speċifiku tas-sħab fil-livelli kollha huwa indispensabbli 
għall-funzjonament tajjeb tal-proġetti. Huwa permezz tal-mobilizzazzjoni tal-partijiet rilevanti 
kollha u l-assoċjazzjoni tas-sħab soċjali kollha għall-ġestjoni u l-użu tal-FSE fil-livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali jew lokali li l-FSE se jibqa' l-Fond indispensabbli għall-
impjieg u għall-inklużjoni professjonali tal-Ewropej. 



PE486.203v01-00 28/29 PR\897949MT.doc

MT

Is-simplikazzjoni tar-regoli u tal-proċeduri, kif ukoll approċċ prammatiku huma s-
soluzzjonijiet it-tajba għat-tisħiħ tal-effett tal-operazzjonijiet iffinanzjati mill-FSE. L-elementi 
maħsuba biex jissimplifikaw il-proċeduri amministrattivi huma b'mod speċjali l-użu tal-
ammonti sħaħ u l-ispejjeż unitarji sabiex jitneħħa b'mod effikaċi wieħed mill-ostakli tal-
impriżi fl-aċċess għall-Fond, u konsegwentement biex ir-riżorsi disponibbli jiġu assorbiti 
aktar. Għandha tingħata simplifikazzjoni partikolari lill-fajls tal-applikazzjoni tal-FSE lill-
proġetti b'appoġġ pubbliku b'ammont li jkun inqas minn EUR 50 000. L-użu effikaċi tar-
riżorsi tal-FSE jista' jtejjeb b'mod konsiderevoli l-effett tal-politiki ta' rkupru u jiffavorixxi l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-Unjoni Ewropea. 

Dawn l-objettivi kollha għandhom ikunu suġġetti ta' miżuri ta' impatt diversi drabi matul il-
perjodu ta' programmazzjoni sabiex jiġi żgurat użu tajjeb tar-riżorsi u effikaċità tal-politiki 
mwettqa. 

2. L-FSE, qafas ġenerali tal-politika ta' koeżjoni

Appoġġ qawwi mill-parti globali minima għall-FSE ta' 25% tal-baġit tal-Fondi strutturali u ta' 
koeżjoni huwa neċessarju. L-Istati Membri jibqgħu l-intermedjarji prinċipali għall-politiki 
kollha tal-FSE b'kunsiderazzjoni tal-importanza tal-politiki nazzjonali tal-impjieg ; b'rispett 
dovut tal-awtonomija tal-Istati Membri, li għandhom il-libertà li jorganizzaw l-
implimentazzjoni tal-programmi ta' funzjoni tal-organizzazzjoni tagħhom. 

L-ewwel nett, għandu jsir sforz sabiex titjieb il-governanza tal-FSE billi tinżamm 
kordinazzjoni ċentralizzata tal-FSE, b'kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet reali fuq il-post. 

Ir-razzjonalizzazzjoni tal-kontrolli titqies bħala ħtieġa assoluta għas-simplifikazzjoni tal-ħajja 
tal-atturi lokali tal-FSE : Jeħtieġ li jiġu armonizzati l-kontrolli billi tiġi pprojbita l-prattika ta' 
kontroll żejjed u billi jitneħħew ċerti kontrolli inutli. Sabiex jitnaqqsu l-kontrolli, "kuntratti ta' 
fiduċja" konklużi bejn kull Stat Membru u l-Kummissjoni Ewropea jistgħu jippermettu t-
tnaqqis tal-limiti regolatorji li huma ta' piż fuq l-Istati Membri. It-tnaqqis tad-dewmien tal-
pagamenti għandu jkun stabbilit bħala objettiv komuni għall-Istati Membri komuni billi 
tintuża l-prattika tal-pagamenti f'fażijiet. L-akkumpanjament tal-atturi lokali tal-FSE għandu 
jkun appoġġ minn tisħiħ tal-approprjazzjonijiet għall-assistenza teknika u taħriġ tas-servizzi 
ta' ġestjoni tal-Fond Soċjali Ewropew. 

Sabiex tiżdied ir-rata tal-użu tal-FSE, huwa meħtieġ li jinħolqu kundizzjonijiet aħjar tal-użu: 

 billi kull Stat Membru jiġi mħeġġeġ jerġa' jiffoka l-prijoritajiet ta' finanzjament sabiex 
iżid l-effikaċja tal-FSE; 

 billi jinħoloq ċekk tal-FSE (somma sħiħa) għall-mikroproġetti f'oqsma speċifiċi li r-
riżultati tagħhom jistgħu jinkisbu malajr u jitkejlu; 

 billi jiżdied l-użu u l-iskambju tal-informazzjoni lejn il-promoturi tal-proġetti; 
 billi tiġi żgurata sinerġija aħjar bejn l-FSE u l-FEŻR kif previst fir-Regolament 

Ġenerali tal-Fondi ta' Koeżjoni. 

Il-Fond Soċjali Ewropew jappoġġa proġġetti li jkunu ta' benefiċċju għall-popolazzjonijiet l-
aktar dgħajfa. Ser ikun hemm tħassib serju jekk id-dispożizzjonijiet rigward il-kundizzjonalità 
makroekonomika introdotti fl-abbozz għal regolament tal-Kummissjoni dwar id-
dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi japplikaw ukoll għall-FSE. Għalhekk ma nistgħux 
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napplikaw il-prinċipju ta' piena doppja lill-popolazzjonijiet dgħajfa tal-pajjiżi li diġà jinsabu 
f'diffikultà.


