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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Mill-bidu tal-eżistenza tal-Komunità Ewropea, il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) ikkontribwixxa 
lejn il-konverġenza bejn il-livelli ta' żvilupp ta' diversi reġjuni. Minn mindu l-pajjiżi tal-Ewropa 
Ċentrali u tal-Lvant ingħaqdu mal-UE, il-FSE kellu rwol importanti fit-taffija tal-ispejjeż soċjali 
tat-trasformazzjoni fil-pajjiżi postkommunisti. Il-FSE huwa mekkaniżmu importanti għall-
investiment fil-kapital uman ta' dan ir-reġjun. Dan jipprovdi appoġġ għall-inizjattivi ta' taħriġ 
filwaqt li jimmira lejn gruppi li jinsabu fir-riskju tal-esklużjoni soċjali.

Filwaqt li aħna konxji mill-fatt li l-ħtieġa għal appoġġ professjonali fir-reġjuni inqas żviluppati 
għadha teżisti u, saħansitra, qed tikber f'dan iż-żmien ta' kriżi, aħna ferħanin li qed nadottaw 
proposta li tiggarantixxi l-finanzjament għall-FSE fil-perjodu ta' programmar finanzjarju li jmiss, 
anke billi tiġi stabbilita allokazzjoni minima għall-FSE skont il-Politika ta' Koeżjoni.

Filwaqt li niftakru dan, jien nipproponi li tiddaħħal iktar flessibilità għad-dispożizzjonijiet tar-
regolament sabiex pajjiżi individwali jkunu jistgħu jirreaġixxu għall-kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi speċifiċi tagħhom stess.  Dan jirreferi, inter alia, għall-benefiċjarji intiżi mill-
Fond u għat-talba li r-regolament m'għandux ikollu restrizzjonijiet mhux flessibbli fuq il-lista tal-
gruppi soċjali li l-Fond jista' jkun applikabbli għalihom.

Fir-rigward tal-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u tal-ġlieda kontra l-faqar, ta' min jinnota li 
hemm bżonn differenti li n-nisa li jinsabu f'sitwazzjonijiet diffiċli ta' impjieg jiġu provduti 
appoġġ, peress li dawn huma l-persuni l-iktar fir-riskju tal-faqar, u li l-ġenituri monoparentali 
jiġu appoġġjati – prinċipalment l-ommijiet waħedhom – sabiex ikun iktar faċli għalihom li 
jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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. 

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

inklussiv". Sabiex jiġi żgurat l-allinjament 
sħiħ tal-FSE mal-għanijiet ta' din l-
istrateġija, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali, l-FSE għandu 
jappoġġa lill-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tal-Kunsill fuq il-linji gwida wiesgħa għall-
politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u l-
Unjoni u d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-
linji gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-
Istati Membri li ġew adottati skont l-
Artikoli 121 u 148(4) tat-Trattat. Dan 
għandu wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi", 
"Żgħażagħ Attivi", u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali". Se jappoġġa wkoll l-attivitajiet fl-
inizjattivi "Aġenda Diġitali" u l-"Unjoni 
tal-Innovazzjoni, kif ukoll l-objettivi 
ddelineati fil-Karta tan-Nisa.

Emenda 2

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-

(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 n-nisa u ż-
żgħażagħ u gruppi żvantaġġati oħra, bħall-
migranti u n-nies b’diżabilitajiet. 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 
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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.

jiġġieled kontra l-faqar. Fil-promozzjoni 
tal-funzjonament aħjar tas-swieq tax-
xogħol permezz tat-tisħiħ tal-mobbiltà 
ġeografika transnazzjonali tal-ħaddiema, il-
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.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-FSE għandu jsostni kulma jmur 
dejjem iżjed l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
permezz ta' investiment fis-servizzi ta’ 
kura, opportunitajiet ta’ xogħol għan-
nisa, titjib fl-edukazzjoni u l-ħiliet, u t-
taqbida kontra l-vjolenza kontra n-nisa. 
Il-FSE għandu wkoll jirrimedja d-
diskriminazzjoni multipla li jridu jħabbtu 
wiċċhom magħha, fost l-oħrajn, in-nisa 
migranti, in-nisa Roma, in-nisa 
b'diżabilità, nisa lesbiċi u nisa ixjeħ.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqiesu l-objettivi tal-
ugwaljanza tal-ġeneri fid-dimensjonijiet 
kollha tal-programmi, filwaqt li jiġi żgurat 
li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ssir valutazzjoni ta’ baġitjar tal-ġeneri 
għall-azzjonijiet kollha tal-FSE u għall-
azzjonijiet kollha li l-finanzjament FSE 
huwa parti minnhom. Il-FSE għandu 
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jippromwovi l-implementazzjoni tal-
politiki relevanti tal-Unjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
prospettiva tal-ġeneru jkunu prinċipji 
vinkolanti fl-istadji kollha u diversi tal-
ippjanar u l-implementazzjoni tal-
Finanzjamenti (prospettiva tal-ġeneru fl-
analiżi, objettivi u indikaturi komuni u 
implementazzjoni, monitoraġġ u 
valutazzjoni) u li l-azzjonijiet 
fundamentali jingħatalhom is-sostenn 
(strutturi) matul kull fażi tal-
implementazzjoni tal-integrazzjoni tad-
dimensjoni tal-ġeneru fil-FSE.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, l-
implementazzjoni tal-prijoritajiet 
iffinanzjati mill-FSE għandhom 
jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentament sesswali, billi tingħata 
attenzjoni partikolari lil dawk li jħabbtu 
wiċċhom ma’ diskriminazzjoni multipla. 
Il-FSE għandu jappoġġa t-twettiq tal-
obbligu skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet fir-
rigward inter alia tal-edukazzjoni, ix-
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istituzzjonali għall-kura bbażata fil-
komunità.

xogħol u l-impjiegi u l-aċċessibbiltà. Il-
FSE għandu wkoll jippromwovi l-
implementazzjoni tal-politiki relevanti tal-
Unjoni u t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għall-kura bbażata fil-
komunità

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 10

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, l-
indipendenza ekonomika tan-nisa u l-
irġiel u r-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali u l-ħajja privata tal-irġiel u 
n-nisa;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt a – subpunt iva (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) Il-ġlieda kontra l-isterjoptipi tal-
ġeneri fil-għażla tal-karriera u l-
professjonijiet, u l-promozzjoni tat-
tagħlim matul il-ħajja;

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa 
u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri permezz ta’:
(i) aċċess akbar għall-impjiegi u l-
edukazzjoni għan-nisa ta’ kull età;
(ii) għoti aħjar ta’ servizzi tal-kura, 
inkluża l-kura tat-tfal u tal-anzjani ta’ 
kwalità tajba li wieħed jista’ jlaħħaq 
magħha, kif ukoll il-kura għal persuni 
dipendenti oħrajn;
(iii) azzjonijiet għall-eliminazzjoni tal-
forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa;
(iv) azzjonijiet għall-indirizzar u l-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni 
multipla li jridu jħabbtu wiċċhom 
magħha, fost l-oħrajn, in-nisa migranti, 
in-nisa Roma, in-nisa b'diżabilità, nisa 
lesbiċi u nisa iktar anzjani;
(v) il-promozzjoni tal-aċċess tan-nisa għal 
servizzi tal-kura tas-saħħa li jistgħu 
jlaħħqu magħhom, inkluża l-kura tas-
saħħa sesswali u riproduttiva;

Emenda 13

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

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

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

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) L-appoġġ attiv sabiex il-ġenituri 
monoparentali jkunu integrati fis-suq tax-
xogħol billi dawn jiġu megħjuna 
jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol u dik 
tal-familja, filwaqt li jitqies il-fatt li 
maġġoranza sinifikanti ta' ġenituri 
monoparentali fl-Ewropa huma nisa;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt c – subpunt 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 

(iii) Il-ġlieda kontra l-forom kollha ta’ 
diskriminazzjoni minħabba l-ġeneru, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
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sesswali; orjentazzjoni sesswali;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt c – subpunt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) L-azzjonijiet li jakkumpanjaw u s-
sostenn relevanti, is-servizzi tal-komunità 
u tal-kura li jtejbu l-opportunitajiet ta’ 
xogħol;

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi ta' 
interess ġenerali bi prezz li jista' jintlaħaq, 
sostenibbli u ta' kwalità għolja, inkluża l-
kura tas-saħħa, is-servizzi soċjali u
strutturi tal-kura tat-tfal qabel l-età tal-
iskola li minnhom jistgħu jibbenefikaw 
ġenituri bla xogħol;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8



AD\904820MT.doc 13/15 PE486.156v02-00

MT

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-
komunità.

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 relevanti 
kollha kif definit fl-Artikolu 3, billi 
tingħata attenzjoni partikolari lil dawk li 
jħabbtu wiċċhom ma’ diskriminazzjoni 
multipla. 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-
komunità.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– għadd ta' proġetti li jkattru l-
parteċipazzjoni sostenibbli u l-progress 
tan-nisa fix-xogħol

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness – punt 4 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– statistika li tindika tnaqqis fis-
segregazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru fis-
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suq tax-xogħol

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness – punt 4 – inċiż 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– statistika li tindika li l-isterjotipi skont 
il-ġeneru fl-edukazzjoni u t-taħriġ qed 
jiġu miġġielda b’suċċess 
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