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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġislattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġislattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġislattiva 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 
għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn
(COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta lill-Parlament u l-Kunsill (COM(2012)0617),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 175(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0358/2012),

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

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet raġunati sottomessi, fil-qafas tal-Protokoll (Nru 2) dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, mir-Riksdag tar-Renju tal-
Isvezja, mill-House of Lords u l-House of Commons tar-Renju Unit u mill-Bundestag 
Ġermaniż, li jaffermaw li l-abbozz tal-att leġislattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ (...)1

– 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-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, u l-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2013),

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

2. Jindika li l-pakkett finanzjarju indikat fil-proposta leġislattiva għandu jiġi kkunsidrat 
bħala indikattiv u jiġi ffinalizzat ladarba jintlaħaq ftehim fuq il-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali 2014-2020;

3. 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;

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

                                               
1 ĠU C (Għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali).
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-2010, madwar kwart tal-Ewropej 
(119.6 miljun) kienu f’riskju ta’ faqar jew 
esklużjoni soċjali. Dan hu madwar 4 
miljun iżjed milli fis-sena preċedenti. 

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE504.202v01-00 6/36 PR\925480MT.doc

MT

mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn biex itaffi l-privazzjoni alimentari, 
in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni u l-
privazzjoni materjali tat-tfal.

mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn biex itaffi l-privazzjoni alimentari, 
in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni u l-
privazzjoni materjali tat-tfal u djar bit-tfal.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Id-definizzjoni ETHOS (European 
typology of homelessness) hija punt ta’ 
tluq potenzjali għall-allokazzjoni tal-fond 
għal kategoriji differenti ta’ nies 
severament fil-bżonn.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Fond u l-programmi operattivi 
relatati għandhom jikkonformaw, b’mod 
partikolari, mal-politiki soċjali u 
ambjentali Ewropej, bħall-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni u l-ġlieda kontra l-
iskart mill-ikel.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jirrispondi bl-iżjed mod 
effettiv u xieraq għad-diversi ħtiġijiet u 
biex jilħaq aħjar il-persuni l-aktar fil-
bżonn, il-prinċipju ta’ sħubija għandu 
japplika fl-istadji kollha tal-Fond.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

jekk meħtieġ, permezz ta’ evalwazzjonijiet 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. 
Għandu jkun hemm osservazzjoni stretta 
tar-regoli tal-privatezza u l-protezzjoni 
tad-dejta meta jitwettqu l-evalwazzjonijiet. 
Ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Kif enfasizzat fl-istudju tal-Eurostat 
"Il-kejl tal-privazzjoni materjali fl-UE –
Indikaturi għall-popolazzjoni kollha u 
indikaturi speċifiċi għat-tfal", twettqet 
riċerka sostanzjali dwar il-privazzjoni 
materjali, li tippermetti għal iżjed ġbir ta’ 
dejta raffinat fil-futur qarib fuq djar, 
adulti u tfal li huma materjalment fil-
bżonn.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) [Proposta għal] Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Regolament 
dwar l-OKS Unika)5 jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku wieħed 
jista’ jeħles minnhom billi jsiru disponibbli 
għall-iskema tad-distribuzzjoni għal dawk 
l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni jekk dik l-
iskema tipprevedi hekk. Minħabba dan, 
skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib tal-ikel mill-
użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ ta’ stokkijiet 
bħal dawn jista’ jkun ekonomikament l-
iktar għażla vijabbli, huwa xieraq li 
possibilità bħal din tiġi prevista f’dan ir-
Regolament. L-ammonti dderivati minn 
tranżazzjoni li tikkonċerna l-istokkijiet 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju ta’ 
dawk li huma l-iktar fil-bżonn, u 
m’għandhomx jiġu applikati b’mod li 
jnaqqsu l-obbligu tal-Istati Membri biex 
jikkofinanzjaw il-programm. Sabiex ikun 
żgurat l-iktar użu effiikaċi tal-istokkijiet ta' 
intervent u l-qligħ minnhom il-
Kummissjoni għandha, f’konformità mal-
Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) Nru 
[OKS] tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-proċeduri li bihom il-
prodotti fl-istokkijiet ta’ intervent jistgħu 
jintużaw, jiġu pproċessati jew mibjugħa 
għall-għanijiet tal-programm għal dawk l-
aktar fil-bżonn.

(17) [Proposta għal] Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-
swieq fi prodotti agrikoli (Regolament 
dwar l-OKS Unika)5 jipprevedi li prodotti 
mixtrija bl-intervent tal-pubbliku wieħed 
jista’ jeħles minnhom billi jsiru disponibbli 
għall-iskema tad-distribuzzjoni għal dawk 
l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni jekk dik l-
iskema tipprevedi hekk. Minħabba dan, 
skont iċ-ċirkostanzi, il-ksib tal-ikel mill-
użu, l-ipproċessar jew il-bejgħ ta’ stokkijiet 
bħal dawn jista’ jkun ekonomikament l-
iktar għażla vijabbli, huwa xieraq li 
possibilità bħal din tiġi prevista f’dan ir-
Regolament. L-ammonti dderivati minn 
tranżazzjoni li tikkonċerna l-istokkijiet 
għandhom jintużaw għall-benefiċċju ta’ 
dawk li huma l-iktar fil-bżonn. Sabiex ikun 
żgurat l-iktar użu effiikaċi tal-istokkijiet ta' 
intervent u l-qligħ minnhom il-
Kummissjoni għandha, f’konformità mal-
Artikolu 19(e) tar-Regolament (UE) Nru 
[OKS] tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-proċeduri li bihom il-
prodotti fl-istokkijiet ta’ intervent jistgħu 
jintużaw, jiġu pproċessati jew mibjugħa 
għall-għanijiet tal-programm għal dawk l-
aktar fil-bżonn.

Or. en
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Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex jiżguraw appoġġ wiesa’ fis-
soċjetà għall-persuni l-aktar fil-bżonn, l-
Istati Membri għandhom ineħħu l-ostakli 
marbuta mad-donazzjoni tal-ikel jew 
prodotti bażiċi għall-konsumatur mill-
intrapriżi lill-banek tal-ikel, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
parteċipanti oħra involuti.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Huwa neċessarju li jiġu speċifikati t-
tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jittieħdu fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni u tal-Istati 
Membri bħala għajnuna teknika appoġġjata 
mill-Fond. Dan għandu jiġi deċiż 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
li jmexxu u l-organizzazzjonijiet imsieħba. 

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari fil-Karta tad-
Drittjiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
inklużi r-rispett għad-dinjità tal-bniedem u 

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

għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt 
għall-protezzjoni tad-dejta personali, id-
drittijiet tat-tfal, id-dritt għal assistenza 
soċjali u akkomodazzjoni, id-drittijiet tal-
anzjani, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, 
u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni. Dan 
ir-Regolament għandu jiġi applikat skont 
dawn id-drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Il-Fond għandu jikkontribwixxi 
għall-isforzi tal-Istati Membri sabiex 
jintemm in-nuqqas ta’ akkomodazzjoni 
skont ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar 
L-istrateġija tal-UE għall-persuni bla 
dar1.
_____________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0383.

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en
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Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2
1. “persuni l-aktar fil-bżonn” tfisser 
persuni fiżiċi, kemm jekk individwi, 
familji, unitajiet domestiċi jew gruppi 
magħmula minn persuni bħal dawn, li l-
bżonn tagħhom għall-assistenza ġie 
stabbilit skont il-kriterji oġġettivi adottati
mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
jew definiti mill-organizzazzjonijiet
imsieħba u li huma approvati minn dawk l-
awtoritajiet kompetenti;

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

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2
7. “riċevitur aħħari” tfisser l-iktar persuni 
fil-bżonn li jirċievu l-ikel jew il-prodotti 
u/jew li jibbenefikaw mill-miżuri ta’ 
sostenn;

7. “riċevitur aħħari” tfisser l-iktar persuni 
fil-bżonn - jiġifieri, nies f’riskju ta’ 
privazzjoni materjali u tal-ikel, b’mod 
partikolari nies bla dar, tfal u familji bit-
tfal - li jirċievu l-ikel jew il-prodotti u/jew 
li jibbenefikaw mill-miżuri ta’ sostenn;

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 Artikolu 2

(i) “miżuri ta’ sostenn” tfisser miżuri li 
jmorru lil hinn mit-tqassim tal-ikel u l-
oġġetti, bl-għan li jgħelbu l-esklużjoni 
soċjali u jtejbu l-kundizzjonijiet tal-
għajxien tar-riċevituri aħħarija, bl-għan li 
dawn jiġu integrati mill-ġdid fis-soċjetà u 
li jkunu jistgħu jgħixu ħajja awtonoma u 
indipendenti;

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3
1. Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 

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

tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’ 
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’ 
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn u jippromwovi soluzzjonijiet 
sostenibbli għall-qirda tal-faqar tal-ikel. 
Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont l-
għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
tanġibbli u assistenza minn miżuri ta’ 
sostenn, kif ukoll l-impatt tiegħu fuq 
strutturi ta’ appoġġ għall-persuni l-aktar 
fil-bżonn.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4
1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-
użu personali ta’ persuni jew tat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni jitqassmu lill-
persuni l-aktar fil-bżonn permezz ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 
mill-Istati Membri.

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 
nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
sustanzjużi u prodotti bażiċi għall-
konsumatur, inklużi pakketti bażiċi, għall-
użu personali tar-riċevituri aħħarija 
jitqassmu permezz ta’ organizzazzjonijiet 
imsieħba magħżula mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4
2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’ 
sostenn, li jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta’ 
sostenn, inklużi proġetti pilota, li 
jikkumplimentaw l-għoti ta’ ikel u ta’
prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali u stil ta’ ħajja u dieta 
iżjed tajbin għas-saħħa tal-persuni l-aktar 
fil-bżonn u għall-protezzjoni tad-dinjità 
umana tagħhom. 

Or. en

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 Artikolu 4
3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’ 
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’ 
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn, 
billi jibni qafas Ewropew għall-gwida tal-
politika dwar l-oqsma ewlenin tal-Fond. 

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
14. Is-sostenn mill-Fond għandu jiġi 
implimentat b’kooperazzjoni mill-qrib bejn 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri.

3. Is-sostenn mill-Fond għandu jiġi 
pprovdut b’kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri kif ukoll il-
korpi li jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili u l-
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organizzazzjonijiet imsieħba.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
4a. Għall-preparazzjoni tal-Programmi 
Operattivi, l-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mill-qrib mal-awtoritajiet 
reġjonali, lokali u organizzazzjonijiet 
pubbliċi oħra, kif ukoll korpi li 
jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, inkluż 
organizzazzjonijiet kontra l-faqar u 
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jirrapreżentaw l-interessi tal-persuni l-
aktar fil-bżonn u organizzazzjonijiet 
involuti fit-tqassim ta’ għajnuna materjali 
lil nies fil-bżonn.

Or. en

(In-numerazzjoni żbaljata fil-verżjoni Ingliża tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
korretta)

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
17. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni mal-
Fond Soċjali Ewropew, u mal-politiki u l-
istrumenti l-oħra tal-Unjoni.

6. Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi 
tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw koordinazzjoni mal-
Fond Soċjali Ewropew, u mal-politiki u l-
istrumenti l-oħra tal-Unjoni, b’mod 
partikolari l-azzjonijiet tal-Unjoni fil-
qasam tas-saħħa.
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Or. en

(In-numerazzjoni żbaljata fil-verżjoni Ingliża tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
korretta)

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
21. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-Fond. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess 
għall-Fond.

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

Or. en

(In-numerazzjoni żbaljata fil-verżjoni Ingliża tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
korretta)

Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
22. L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fond 
għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew ta’ 
prodotti li huma f’konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-

11. L-operazzjonijiet iffinanzjati mill-Fond 
għandhom ikunu konformi mal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni. B’mod 
partikolari, il-Fond jista’ jintuża biss biex 
jappoġġja d-distribuzzjoni ta’ ikel jew ta’ 
prodotti li huma f’konformità mal-
leġislazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà tal-
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prodotti għall-konsumatur. prodotti għall-konsumatur u 
jikkontribwixxi għal stil ta’ ħajja u dieta 
aktar tajbin għas-saħħa.

Or. en

(In-numerazzjoni żbaljata fil-verżjoni Ingliża tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
korretta)

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
11a. L-għażla tal-prodotti tal-ikel 
għandha tkun ibbażata fuq prinċipji ta’ 
nutrizzjoni bbilanċjata u tikkontribwixxi 
għas-saħħa u l-benessri tar-riċevituri 
aħħarija. Il-kriterji tal-għażla għal 
prodotti tal-ikel, u meta jkun xieraq għall-
prodotti, għandhom iqisu wkoll l-aspetti 
klimatiċi u ambjentali, b’mod partikolari 
bl-għan li jitnaqqas l-iskart mill-ikel.

Or. en

(In-numerazzjoni żbaljata fil-verżjoni Ingliża tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
korretta)

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5
23. L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi u 

12. L-Istati Membri u l-benefiċjarji 
għandhom jagħżlu l-prodotti tal-ikel u l-
prodotti għall-persuni jew għat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni abbażi ta’ 
kriterji oġġettivi, inklużi linji gwida għan-
nutrizzjoni. Il-kriterji tal-għażla għall-
prodotti tal-ikel, u fejn jixraq għall-prodotti 
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ambjentali, b’mod partikolari bil-għan tat-
tnaqqis tal-iskart mill-ikel.

sejrin iqisu wkoll l-aspetti klimatiċi, tas-
saħħa u ambjentali. 

Or. en

(In-numerazzjoni żbaljata fil-verżjoni Ingliża tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi 
korretta)

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

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

Or. en

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6
3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont l-Artikolu 84 (5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

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

Or. en



PE504.202v01-00 20/36 PR\925480MT.doc

MT

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6
a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa;

a. il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa, b’mod partikolari l-faqar 
tal-ikel;

Or. en

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 7
a. identifikazzjoni ta’ u ġustifikazzjoni biex 
jintgħażel/jintgħażlu t-tip(i) ta’ privazzjoni 
materjali li għanduhom jiġijiġu indirizzat(i) 
skont il-programm operattiv u deskrizzjoni 
għal kull tip ta’ privazzjoni materjali 
indirizzata, tal-karatteristiċi ewlenin u l-
għanijiet tad-distribuzzjoni tal-ikel jew ta’ 
prodotti u l-miżuri ta’ sostenn li għandhom 
jiġu pprovduti, waqt li jiġu kkunsidrati r-
riżultati tal-evalwazzjoni ex ante mwettqa 
skont l-Artikolu 14;

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

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 Artikolu 9
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1. Stat Membru jista’ jissottometti talba 
għalemenda tal-programm operattiv. Din 
għandha tkun akkumpanjata mill-
programm operattiv rivedut u l-
ġustifikazzjoni għall-emenda.

1. Stat Membru jista’ jissottometti talba 
għal emenda tal-programm operattiv. Din 
għandha tkun akkumpanjata mill-
programm operattiv rivedut u l-
ġustifikazzjoni għall-emenda.

Or. en

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pjattaforma Kooperazzjoni u skambju ta’ prattika 
tajba

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10
1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità u ta’ netwerking, kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti fil-qasam ta’ 
għajnuna mhux finanzjarja lill-persuni l-
aktar fil-bżonn.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju ta’ esperjenza, il-bini tal-
kapaċità, in-netwerking u l-innovazzjoni, 
kif ukoll it-tixrid tar-riżultati rilevanti
b’rabta mal-Fond.

Or. en

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10
1a. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni
għandha tiffaċilita wkoll attivitajiet 
transnazzjonali bħal żjarat ta’ studju u 
reviżjonijiet bejn il-pari, li jinvolvu l-
organizzazzjonijiet imsieħba.

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Artikolu 10
2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darba fis-
sena, mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba fuq livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-appoġġ mill-Fond.

2. Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta, mill-inqas darba fis-
sena, mal-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba fuq livell tal-Unjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-appoġġ mill-Fond u 
wara dan għandha tirraporta lura lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 41
Proposta għal regolament
Titolu III – Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Kumitat ta’ Monitoraġġ Nazzjonali

1. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kumitat ta’ monitoraġġ li 
jiżgura implimentazzjoni effettiva tal-
Programm Operattiv tagħhom.
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2. Il-kompożizzjoni ta’ dak il-kumitat ta’ 
monitoraġġ għandha tinkludi l-
awtoritajiet kompetenti reġjonali, lokali u 
awtoritajiet pubbliċi oħra, kif ukoll korpi 
li jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, inkluż 
organizzazzjonijiet kontra l-faqar u 
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jirrapreżentaw l-interessi tal-persui l-
aktar fil-bżonn u organizzazzjonijiet 
involuti fit-tqassim ta’ għajnuna materjali 
lil nies fil-bżonn.

Or. en

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 Artikolu 11
8a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
sommarju tar-rapporti ta’ 
implimentazzjoni annwali u r-rapporti ta’ 
implimentazzjoni finali lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Artikolu 12
1. Il-Kummissjoni u kull Stat Membru 
għandhom jiltaqgħu kull sena mill-2014 
sal-2022, sakemm ma jiġix miftiehem 
b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-progress fl-
implimentazzjoni tal-programm operattiv, 
b’kunsiderazzjoni tar-rapport annwali ta’ 
implimentazzjoni u l-osservazzjonijiet 

1. Il-Kummissjoni u kull Stat Membru, kif 
ukoll korpi nazzjonali li jirrapreżentaw is-
soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba, għandhom jiltaqgħu kull sena 
mill-2014 sal-2022, sakemm ma jiġix 
miftiehem b’mod ieħor, biex jeżaminaw il-
progress fl-implimentazzjoni tal-programm 
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imsemmija fl-Artikolu 11(7), fejn 
applikabbli.

operattiv, b’kunsiderazzjoni tar-rapport 
annwali ta’ implimentazzjoni u l-
osservazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 11(7), fejn applikabbli.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 Artikolu 12
3. L-Istat Membru għandu jiżgura li 
jingħata segwitu xieraq lil kull kumment 
tal-Kummissjoni wara l-laqgħa.

3. L-Istat Membru għandu jiżgura li 
jingħata segwitu xieraq lil kull kumment 
tal-Kummissjoni wara l-laqgħa u jirreferi 
għalih fir-rapport ta’ implimentazzjoni 
tas-sena ta’ wara jew, skont il-każ, is-snin 
ta’ wara.

Or. en

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14

fa. kontribuzzjoni tal-outputs mistennija 
għall-għanijiet tal-Fond.

Or. en

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt fb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14
fb. l-involviment effettiv tal-partijiet 
interessati, inkluża s-soċjetà ċivili u l-
NGOs, fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
programm operattiv;

Or. en

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 Artikolu 15
1. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-
awtorità maniġerjali tista’ twettaq 
evalwazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
effikaċja u l-effiċjenza tal-programm 
operattiv.

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

Or. en

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 Artikolu 15
2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta l-mudell 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dan 
l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi 
adottat skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 60(2).

2. L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu l-mudell 
wara l-konsultazzjoni ma’ partijiet 
interessati. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
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fl-Artikolu 60(2).

Or. en

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 Artikolu 15
3. Il-Kummissjoni tista’ twettaq, fuq 
inizjattiva tagħha stess, evalwazzjoni tal-
programmi operattivi.

3. Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha stess, tevalwa l-programmi
operattivi.

Or. en

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15

3a. Il-Kummissjon għandha tippreżenta 
evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Fond 
sa mhux iżjed tard minn Marzu 2018, u 
tibgħatha lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Artikolu 17
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar u jippromwovu l-

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

azzjonijiet appoġġjati mill-Fond. L-
informazzjoni għandha, b’mod partikolari,
tkun indirizzata lill-persuni l-aktar fil-
bżonn, kif ukoll lill-pubbliku in ġenerali u 
lill-midja. Għandha tenfasizza r-rwol tal-
Unjoni u għandha tiżgura li l-
kontribuzzjoni mill-Fond tkun viżibbli 
b’tali mod li ma tistigmatizzax lir-
riċevituri aħħarija. 

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Artikolu 17
1. Matul l-implimentazzjoni ta’ 
operazzjoni, il-benefiċjarji u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 
jinfurmaw lill-pubbliku dwar is-sostenn 
mill-Fond billi jqiegħdu mill-inqas poster 
wieħed b’informazzjoni dwar l-operazzjoni 
(daqs minimu ta’ A3), inkluż dwar is-
sostenn finanzjarju mill-Unjoni, f’post 
faċilment viżibbli għall-pubbliku, f’kull 
post fejn jiġi pprovdut l-ikel, il-prodotti u 
kull miżura ta’ sostenn, ħlief jekk dan ma 
jkunx possibbli minħabba ċ-ċirkostanzi 
tad-distribuzzjoni.

1. Matul l-implimentazzjoni ta’ 
operazzjoni, il-benefiċjarji u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għandhom 
jinfurmaw lill-pubbliku dwar is-sostenn 
mill-Fond billi jqiegħdu mill-inqas poster 
wieħed b’informazzjoni dwar l-operazzjoni 
(daqs minimu ta’ A3), inkluż dwar is-
sostenn finanzjarju mill-Unjoni, f’post 
faċilment viżibbli għall-pubbliku, f’kull 
post fejn jiġi pprovdut l-ikel, il-prodotti u 
kull miżura ta’ sostenn, ħlief jekk dan ma 
jkunx possibbli minħabba ċ-ċirkostanzi 
tad-distribuzzjoni, u b’tali mod li 
jistigmatizzax lir-riċevituri aħħarija, ħlief 
jekk dan ma jkunx possibbli minħabba ċ-
ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Or. en

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Finanzjament

Or. en

Emenda 54
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18
1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ finanzjament fil-livell tal-
programm operattiv għandu jkun 100 %
tan-nefqa pubblika eliġibbli.

Or. en

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18
2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv u l-ammont massimu 
ta’ għajnuna mill-Fond.

imħassar

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 Artikolu 18
3a. L-appoġġ tal-Unjoni permezz ta’ 
ħlasijiet interim u ħlasijiet tal-bilanċ 
finali ma għandux ikun ogħla mill-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. en

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Żieda fil-ħlasijiet għall-Istati Membri 
b’diffikultajiet baġitarji temporanji
1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li 
ma tistax taqbeż il-100%, għandha 
tapplika għal talbiet għall-ħlas relatat 
mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-Istat 
Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu u 
perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(h) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/20107;
(i) (b) fejn l-Istat Membru kkonċernat 
ma jkunx adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
finanzjarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
skont ir-Regolament (KE) Nru 332/20028;
(j) (c) għajnuna finanzjarja ssir 
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disponibbli għalih skont it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ 
Stabbiltà.
2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mis-sostenn pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. en

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 Artikolu 21
1. L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew 
għat-tfal mingħajr akkomodazzjoni
jistgħu jinxtraw mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba nfushom.

1.L-ikel u l-prodotti għall-użu personali 
mir-riċevituri aħħarija jistgħu jinxtraw 
mill-organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. en

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 Artikolu 21
2. Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp 
pubbliku u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 

2. Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp 
pubbliku u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
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ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont dderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn, u m’għandux 
jiġi applikat biex inaqqas l-obbligu tal-
Istati Membri, previst fl-Artikolu 18 ta' 
dan ir-Regolament, biex jikkofinanzja l-
programm.

ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont idderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn. Dan għandu 
jiġi miżjud mal-programm u m’għandux 
inaqqas il-baġits allokati għall-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 21 Artikolu 21
4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

4. L-ikel u l-għajnuna materjali b’mod 
ġenerali għandhom jitqassmu b’xejn lill-
persuni l-aktar fil-bżonn. Jekk dan ikun 
previst fil-qafas tal-programm operattiv, l-
organizzazzjonijiet imsieħba jistgħu 
jitolbu lir-riċevituri aħħarija jħallsu 
mhux iżjed minn 10 % tal-prezz tas-suq 
tal-ikel jew tal-prodott.

Or. en

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 Artikolu 24
o. l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

o. l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ riċevituri aħħarija;
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Or. en

Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 Artikolu 24
p. meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

p. meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. en

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt r

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 Artikolu 24
r. l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

r. l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament jew 
indirettament lir-riċevituri aħħarija b’rata 
fissa ta’ 5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-
punt (a);

Or. en

NOTA SPJEGATTIVA
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Permezz tal-Istrateġija Ewropa 2020, l-Unjoni Ewropea stabbiliet għaliha nnifisha l-objettiv li 
tnaqqas l-għadd ta’ persuni li jinsabu f’riskju ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali b’mill-inqas 
20 miljun sal-2020. 

Il-kriżi ekonomika u finanzjarja madankollu qed iżżid il-faqar u l-esklużjoni soċjali madwar l-
Unjoni. Madwar 120 miljun Ewropew, żieda ta’ sitt miljuni f’sentejn u issa kważi kwart tal-
popolazzjoni totali, kienu f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali fl-2011. Iżjed minn 40 
miljun isofru minn privazzjoni materjali severa. Wieħed minn kull għaxar persuni taħt l-età 
ta’ 60 sena jgħix fi djar b’intensità tax-xogħol baxxa.

Waħda mill-karatteristiċi ewlenin tal-privazzjoni materjali hija inabilità li jkun hemm aċċess 
għal kwantitajiet u kwalitajiet xierqa ta’ ikel. 43 miljun Ewropew ma jaffordjax jixtru ikla bil-
laħam, tiġieġ jew ħut (jew l-ekwivalenti f’ikel veġetarjan) kull jumejn, ħtieġa bażika definita 
mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. It-tfal huma partikolarment sensittivi għall-faqar tal-
ikel u tendenzi ħżiena fl-ikel jista' jkollhomm effett negattiv fuq l-iżvilupp tal-moħħ u l-
kapaċità tat-tagħlim kif ukoll is-saħħa futura tagħhom. 

Forma partikolarment severa ta’ privazzjoni materjali hija n-nuqqas ta’ akkomodazzjoni. Dan 
huwa diffiċli li jiġi kwantifikat, iżda waħda mill-istimi tqis li n-numru ta’ nies mingħajr 
akkomodazzjoni fl-Unjoni kien ta’ 4.1 miljuni fl-2009/10. Il-kriżi qed twassal għal żieda fin-
nuqqas ta’ akkomodazzjoni, u familji bit-tfal, żgħażagħ (sa 20 % fid-Danimarka u 15 % fil-
Pajjiżi l-Baxxi) u nies bi sfond ta’ migrazzjoni qed ikunu dejjem iżjed fost dawk mingħajr dar.

Iżjed minn 25 miljun tifel u tifla fl-Unjoni kienu f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali fl-2011. 
Kważi sitt miljun tifel u tifla jgħaddu mingħajr ħwejjeġ ġodda (mhux użati diġà minn 
ħaddieħor) u kważi ħames miljuni m’għandhomx żewġ pari żraben li jiġuhom sew. Il-futur 
soċjali u ekonomiku kollettiv tal-Ewropa jiddependi parzjalment fuq il-kapaċità tagħna li 
nwaqqfu t-trażmissjoni tal-iżvantaġġ minn ġenerazzjoni għall-oħra iżda minkejja dan it-tfal 
tagħna jinsabu f’riskju ikbar ta’ faqar jew esklużjoni soċjali mill-popolazzjoni ġenerali 
(27.1 % meta mqabbel ma’ 23.5 %). Kien f’ħames Stati Membri biss (Ċipru, id-Danimarka, 
il-Finlandja, is-Slovenja, u l-Isvezja) li t-tfal kienu f’riskju iżgħar ta’ faqar jew esklużjoni 
soċjali mill-popolazzjoni usa’. Fil- fatt, anke meta r-riskju ġenerali ta’ faqar jew esklużjoni 
soċjali huwa stabbli, ir-riskju għat-tfal qed jiżdied (eż. il-Ġermanja). Hemm ħafna inqas ċans 
li t-tfal li jsofru minn privazzjoni materjali jmorru tajjeb fl-iskola u jiksbu l-potenzjal sħiħ 
tagħhom minn sħabhom li qegħdin f’qagħda aħjar.

Fl-istess ħin, il-kriżi ekonomika u finanzjarja naqqset l-abbiltà ta’ ħafna Stati Membri li 
jappoġġjaw in-nies f’riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Fl-2011, in-numru ta’ persuni 
f’riskju reġa’ tela’ għal-livelli tal-2008 u ħafna Stati Membri ma huma qed jagħmlu l-ebda 
progress lejn il-miri nazzjoali tagħhom tal-2020 dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali. 

L-istrument ewlieni tal-Unjoni biex jappoġġja l-impjegabilità, jiġġieled il-faqar u 
jippromwovi l-inklużjoni soċjali huwa u se jibqa’ l-Fond Soċjali Ewropew (FSE). 
Madankollu, ir-razjonal tal-“attivazzjoni tal-impjieg” tal-FSE jfisser li l-persuni bl-iżjed
ħtiġijiet fundamentali spiss huma wisq imbiegħa mis-suq tax-xogħol (eż. tfal) jew huma wisq 
esklużi biex jibbenifikaw mill-interventi tiegħu (eż. dawk mingħajr akkomodazzjoni).

Mill-1987, l-UE operat il-programm Għajnuna għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (MDP) li 
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jippermetti lill-Istati Membri li jirrilaxxaw ħażniet pubbliċi ta’ ikel żejjed (stokks ta’ intervent) 
għad-distribuzzjoni bħala għajnuna tal-ikel. Madwar 19-il miljun persuna bbenefikaw mill-
MDP fl-2011.  In-numru ta’ Stati Membri parteċipanti żdied minn disgħa fl-2001 għal 
għoxrin fl-2012, b’numru ta’ Stati Membri bħall-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Renju Unit u 
d-Danimarka li fil-bidu kienu ħadu sehem u issa m’għadhomx jipparteċipaw. Minbarra numru 
ta’ proġetti ta’ esperimentazzjoni soċjali fuq skala żgħira appoġġjati mill-UE, l-MDP bħalissa 
huwa l-uniku programm tal-UE li jgħin lil persuni fil-marġini tas-soċjetà. Minn meta twaqqaf, 
l-MDP sar appoġġ importanti għal organizzazzjonijiet li jipprovdu l-għajnuna tal-ikel. Waqt li 
l-programm qatt ma pprova jsolvi l-faqar tal-ikel fl-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet 
involuti fl-MDP u f’servizzi anċillari indikaw li l-“prevedibbiltà” ta’ dan l-appoġġ huwa punt 
essenzjali għall-operazzjonijiet tagħhom, b’mod li jippermetti l-mobilizzazzjoni ta’ voluntiera 
u jiffaċilita u jippermetti l-aċċess għal sorsi oħra ta’ finanzjament u/jew kontribuzzjonijiet 
mhux finanzjarji. 

Madankollu bit-tnaqqis tal-istokks tal-intervent fis-snin riċenti u n-nuqqas mistenni ta’ tali 
stokks fil-futur, l-MDP tilef ir-razjonal oriġinali tiegħu, u m’għandux jitkompla wara t-tmiem 
tal-2013. Fid-dawl tad-domanda, it-terminazzjoni tal-MDP fl-aħħar ta’ din is-sena mingħajr 
programm ta’ sostituzzjoni ġdid fis-seħħ tista’ toħloq theddida serja ħafna għall-operazzjoni 
tal-programmi tal-għajnuna tal-ikel f’ħafna Stati Membri. Karitajiet kbar u organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili li jirrapreżentaw banek tal-ikel, u organizzazzjonijiet li jaħdmu ma’ u għan-
nom ta’ tfal u persuni mingħajr akkomodazzjoni ripetutament sejħu għal appoġġ kontinwu 
mill-UE lil hinn mill-2013. L-istess għamel il-Parlament Ewropew, kif ukoll il-KESE, il-
Kumitat tar-Reġjuni, u l-awtoritajiet reġjonali u lokali madwar l-Unjoni. 

Elementi ewlenin tal-Fond propost

Il-bażi legali għal din il-proposta huwa l-Artikolu 175(3) tat-TFUE. Dan jipprovdi għall-
adozzjoni ta’ "azzjonijiet speċifiċi" barra l-Fondi Strutturali li jwasslu “għat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali [tal-UE]” (Art.174, TFUE)”.

Il-Fond propost ta’ €2.5 biljun għall-perjodu 2014-20 għandu jistabbilixxi strument usa’ ġdid, 
li jibni parzjalment fuq l-esperjenza tal-MDP billi jappoġġja skemi nazzjonali li jindirizzaw il-
privazzjoni tal-ikel, filwaqt li jiddedika parti mir-riżorsi tiegħu għall-għajnuna materjali fil-
forma ta’ oġġetti mhux tal-ikel għal persuni u/jew tfal mingħajr akkomodazzjoni, u għal 
miżuri ta’ sostenn indirizzati lejn l-integrazzjoni mill-ġdid ta’ persuni megħjuna

Il-Fond huwa mmirat direttament lejn l-persuni jew djar li huma l-aktar fil-bżonn fl-Istati 
Membri li l-ħtieġa tagħhom għall-għajnuna hija stabbilita minn awtoritajiet nazzjonali jew 
organizzazzjonijiet imsieħba, jew indirettament permezz tal-provvista tal-ikel u l-oġġetti għal 
persuni jew tfal mingħajr akkomodazzjoni. L-Istati Membri jippjanaw u jagħtu l-għajnuna 
skont l-iskemi nazzjonali u l-kriterji għall-allokazzjoni tal-għajnuna jkunu r-responsabbiltà 
tal-Istati Membri jew l-organizzazzjonijiet imsieħba. 

Il-Fond għandu jiġi implimentat permezz ta’ ġestjoni konġunta, ibbażata fuq sistema ta’ 
implimentazzjoni ta’ politika ta’ koeżjoni simplifikata (jiġifieri Programm Operattiv fuq seba’ 
snin għal kull Stat Membru, użu ta’ opzjonijiet ta’ spejjeż simplifikati, u ġestjoni finanzjarja 
simplifikata). L-organizzazzjonijiet imsieħba jkunu korpi pubbliċi jew NGOs u jqassmu l-
għajnuna direttament, u jwettqu wkoll miżuri ta’ inklużjoni soċjali ta’ sostenn. . 
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Konklużjoni

Is-sostenn maħsub minn dan il-Fond propost m’għandux jitqies bħala sostitut għall-politiki 
komprensivi li huma meħtieġa biex jitnaqqas u eventwalment jinqered il-faqar. Din tibqa’ 
sfida kemm għall-Unjoni u kif ukoll għall-Istati Membri.

Barra minn hekk, ir-riżorsi proposti għal dan il-Fond huma estramament limitati u żgur li 
mhux suffiċjenti. Huwa stmat li l-Fond ikun ta’ benefiċċju għal żewġ miljun persuna 
annwalment madwar l-Unjoni, jew biss ħamsa fil-mija tal-popolazzjoni l-aktar fil-bżonn sever 
(u madwar erba’ miljuni meta wieħed iqis l-effett ta’ ingranaġġ potenzjali). Għal finijiet ta’ 
tqabbil, id-Dipartiment tal-Agrikoltura tal-Istati Uniti jonfoq madwar $100 biljun fis-sena 
biex jgħin djar, nisa, trabi u tfal li huma eliġibbli ħalli jilħqu l-ħtiġijiet tal-ikel tagħhom. 

Minkejja dan, il-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi aċċettata. Il-Fond il-ġdid jippermetti 
lill-Unjoni biex tkompli tikkontribwixxi biex tħaffef uħud mill-agħar forom ta’ faqar u 
esklużjoni soċjali fl-Ewropa. F’dan ir-rigward, proposti speċifiċi tal-Kummissjoni fir-rigward 
tal-pagamenti lill-benefiċjarji (Art.39) u l-prefinanzjament (Art.41) huma partikolarment 
milqugha. Hekk ukoll huma l-isforzi biex jipu simplifikati l-proċeduri ta’ implimentazzjoni: 
il-piż amministrattiv, b’mod partikolari fuq l-organizzazzjonijiet imsieħba, għandu jinżamm 
f’livell minimu. 

Il-fokus fuq il-persuni f’riskju ta’ privazzjoni materjali u privazzjoni mill-ikel partikolarment 
dawk mingħajr akkomodazzjoni, it-tfal u l-familji bit-tfal u fuq miżuri ta’ inklużi soċjali ta’ 
sostenn għandhom jindirizzaw uħud mill-agħar u l-iżjed forom ta’ privazzjoni serji u kif ukoll 
jirrinfurzaw sforzi tal-UE attwali u ppjanati f’dawn l-oqsma. 

Il-pjattaforma Ewropea proposta tippermetti li l-Istati Membri, organizzazzjonijiet imsieħba u 
oħrajn jitgħallmu minn xulxin u jrawmu iżjed approċċi strateġiċi li jikkombattu l-faqar u l-
esklużjoni soċjali.

Dan jikkontribwixxi wkoll għall-kisba ta’ politiki oħra tal-UE bħal fil-qasam tas-saħħa 
pubblika u l-iskart mill-ikel.

Kollox ma’ kollox, minkejja l-limitazzjonijiet tiegħu, il-Fond għandu l-potenzjal li jkollu rwol 
importanti fit-titjib tal-ħajjiet tal-persuni fil-marġini tas-soċjetà, b’mod speċjali dawk 
mingħajr akkomodazzjoni u t-tfal u l-familji fil-bżonn materjali, u biex jgħinhom jgħixu ħajja 
ta’ dinjità. Jista’ jgħin lil ħafna biex jinvolvu ruħhom fi triqat li joħorġuhom barra mill-faqar 
u, fejn rilevanti, isibu impjieg, biex b’hekk jikkontribwixxi għall-kisba tal-miri tal-impjieg u 
ta’ inklużjoni soċjali tal-Istrateġija Ewropa 2020.

Fid-dawl tal-livelli (dejjem jiżdiedu) tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-Unjoni u meta wieħed 
iqis il-fatt li din tipprovdi valur Ewropew miżjud, din l-inizjattiva ġdida hija kemm meħtieġa 
u kif ukoll ġustifikata b’mod sħiħ, b’mod speċjali fl-isfond tal-Istrateġija Ewropa 2020 u 
inizjattivi attwali u li ġejjin b’rabta mal-faqar u n-nuqqas ta’ akkomodazzjoni tat-tfal.

Skont stħarriġ tal-Eurobarometer tal-2010, wara l-qgħad, iċ-ċittadini tal-Ewropa jaraw il-
ġlieda kontra l-faqar bħala l-iżjed sfida importanti li taffaċċja l-Unjoni. 
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L-Art.2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jenfasizza r-rispett għad-dinjità tal-bniedem 
u s-solidarjetà bħala valuri ewlenin tal-Unjoni. L-Art.3 tal-istess Trattat jgħid li l-mira tal-
Unjoni hija li “tippromwovi l-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri tal-popli tagħha” u li l-
Unjoni għandha timpenja ruħha biex taħdem għall-progress soċjali, tiġġieled il-ġustizzja 
soċjali u tipproteġi d-drittijiet tat-tfal. 

L-iżvilupp ta’ Fond ġdid għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn li jibni fuq 
l-esperjenza tal-MDP ikun espressjoni prattika tal-valuri u l-prinċipji ewlenin tal-Unjoni u 
rikonoxximent tanġibbli tal-fatt li l-Unjoni hija lesta li tagħti s-sehem tagħha biex 
tikkonfronta l-isfidi tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. 


