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EMENDI

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

Emenda1

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont l-Artikoli 8 u 10 TFUE, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ugwaljanza tal-ġeneru 
għandha tkun politika orizzontali preżenti 
fl-atti kollha tal-istituzzjonijiet tal-UE, u li 
l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet 
finanzjati mill-fondi QSF tikkontribwixxi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, u tqis il-Patt Ewropew 
għall-Ugwaljanza tal-Ġeneru 2011-2020. 
L-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju 
tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
għandha tinkludi data u indikaturi msejsa 
fuq il-ġeneru, kif ukoll objettivi u kriterji 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u għandha 
tinvolvi korpi tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri f’diversi stadji tal-
implimentazzjoni, b’mod partikolari fl-
ippjanar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

Emenda2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 

(9) Għall-Kuntratt ta' Sħubija u kull 
programm b'mod rispettiv, Stat Membru 
għandu jorganizza sħubija mar-
rappreżentanti ta' awtoritajiet kompetenti 
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reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, u korpi responsabbli mill-
promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. Il-finijiet ta' tali 
sħubija huma r-rispett ta' governanza 
f'diversi livelli, l-iżgurar ta' appartenenza 
ta' interventi ppjanati minn partijiet 
interessati u l-bini fuq l-esperjenza u l-
għarfien ta' atturi relevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 
delegati għal kodiċi ta' kondotta sabiex 
tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u fil-
programmi b'mod konsistenti.

reġjonali, lokali, urbani u pubbliċi oħrajn, 
sħab ekonomiċi u soċjali, u korpi li 
jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, fosthom 
sħab ambjentali, organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, tal-organizzazzjonijiet tan-
nisa u korpi responsabbli mill-promozzjoni 
tad-drittijiet tan-nisa u r-rispett għall-
prinċipji tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni, organizzazzjonijiet 
mhux governattivi li jippromwovu l-
inklużjoni soċjali u l-organizzazzjonijiet 
attivi fl-oqsma tal-kultura, l-edukazzjoni u 
l-politika taż-żgħażagħ. Għandha tingħata 
attenzjoni speċifika lill-gruppi li jistgħu 
jiġu affettwati mill-programmi u li jistgħu 
jkollhom diffikultajiet biex 
jinfluwenzawhom. Il-finijiet ta' tali sħubija 
huma r-rispett ta' governanza f'diversi 
livelli, l-iżgurar ta' appartenenza ta' 
interventi ppjanati minn partijiet interessati 
u l-bini fuq l-esperjenza u l-għarfien ta' 
atturi relevanti. Għalhekk is-sħab 
għandhom jirrappreżentaw il-livelli 
territorjali differenti skont l-istruttura 
istituzzjonali tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati għal kodiċi ta' kondotta 
sabiex tiżgura li s-sħab ikunu involuti fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Kuntratti ta' Sħubija u 
fil-programmi b'mod konsistenti. Il-
kooperazzjoni mas-sħab għandha ssegwi 
l-aħjar prattiki. Kull Stat Membru għandu 
jiżgura livell adegwat ta’ għajnuna 
teknika sabiex jiffaċilita l-involviment u l-
parteċipazzjoni tagħhom fl-istadji kollha 
tal-proċess ta’ programmazzjoni.

 Emenda3

Proposta għal regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il- (11) Fil-kuntest tal-isforz tagħha li żżid il-
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koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tal-
inugwaljanzi u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, kif ukoll 
il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni abbażi 
ta' sess, ta' oriġini razzjali jew etnika, ta' 
reliġjon jew twemmin, ta' diżabbiltà, ta' età 
jew ta' orjentazzjoni sesswali.

koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, l-
Unjoni għandha, fl-istadji kollha tal-
implementazzjoni tal-Fondi tal-QSK, 
għandha timmira lejn it-tneħħija tat-tipi 
tal-inugwaljanzi u l-promozzjoni tad-
drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, filwaqt li tqis l-Istrateġija 
tal-UE għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-
Irġiel 2010-2015, il-Patt Ewropew għall-
Ugwaljanza tal-Ġeneru 2011-2020  u l-atti 
implimentattivi u politiki ulterjuri fil-livell 
tal-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jimplimentaw Artikolu 8 tat-TFUE, kif 
ukoll il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni u 
l-vjolenza abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali 
jew etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali, jew diżabilità, b’qies partikolari 
għall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-
Drittijiet ta' Persuna b'Diżabilità fis-seħħ 
sa mit-3 ta’ Mejju 2008 u l-politiki tal-UE 
li jimplimentaw il-Konvenzjoni tan-NU. 
Għaldaqstant, l-operazzjonijiet statistiċi 
marbuta mal-implimentazzjoni tal-fondi 
għandhom gradwalment jintroduċu 
indikaturi bil-ħsieb li jkun stimat l-impatt 
li l-implimentazzjoni tal-fondi u 
programmi diversi qed ikollha fuq l-
eliminazzjoni ta’ tali diskriminazzjoni.

Emenda4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-

(16) Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
adottat mill-Kummissjoni, kull Stat 
Membru għandu jħejji, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-
Kummissjoni, Kuntratt ta' Sħubija. Il-
Kuntratt ta' Sħubija għandu jittraduċi l-
elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku 
Komuni fil-kuntest nazzjonali u 
jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-
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objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

objettivi tal-Unjoni permezz tal-
ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK. Il-
Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiżgura li l-
promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa, ir-
rispett għall-prinċipju tal-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa u l-perspettiva tas-sessi 
fil-produzzjoni u l-valutazzjoni tad-data 
jiġu inklużi fost l-għanijiet u l-prijoritajiet 
tagħha.

Emenda5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-
effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk 
meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza 
l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun 
qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-
proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija 
u għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-Fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom.  Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 

imħassar
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tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġu sospiżi l-ħlasijiet u l-impenji mill-QSK għal pajjiżi ekonomikament fraġli jikbru l-
iżbilanċi u l-inugwaljanzi soċjali u reġjonali – li jolqtu lin-nisa b’mod partikolari.

Emenda6

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u, fejn 
ikun relevanti, fir-rigward tal-PDG u tal-
qgħad. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni f'dan il-kuntest 
għandhom jiġu speċifikati.

(32) Huwa neċessarju li jiġu vvalutati l-
effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tal-
assistenza mill-Fondi tal-QSK biex jittejbu 
l-kwalità tal-implimentazzjoni u tat-tfassil 
tal-programmi u biex jiġi ddeterminat l-
impatt tal-programmi fid-dawl tal-miri tal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u, fejn 
ikun relevanti, fir-rigward tal-PDG, tal-
qgħad, il-ġeneru u l-integrazzjoni tal-
aċċessibilità. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri u l-Kummissjoni f'dan il-kuntest 
għandhom jiġu speċifikati.

Emenda7

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.

(33) Sabiex jitjiebu l-kwalità u d-disinn ta' 
kull programm, u jiġi verifikat li l-objettivi 
u l-miri jistgħu jintlaħqu, għandha titwettaq 
evalwazzjoni ex ante ta' kull programm.
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Għal kull programm, l-evalwazzjoni ex-
ante għandha tinkludi evalwazzjoni tal-
prinċipji orizzontali tal-Artikoli 6, 7 u 8 
ta’ dan ir-Regolament.

Emenda8

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għall-objettiv ta’ ‘Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi’ u li jiġu adottati 
kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
tagħhom lir-reġjuni u lill-Istati Membri. 
Sabiex tiġi nkoraġġita l-aċċellerazzjoni 
meħtieġa tal-iżvilupp tal-infrastruttura fit-
trasport u l-enerġija, kif ukoll it-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
madwar l-Unjoni, għandha tinħoloq 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali 
mill-Fondi u l-ammonti trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk, 
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b'hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Huwa 
previst mekkaniżmu li jittrasferixxi r-
riżorsi lejn dan l-istrument u li jiżgura li 
dawn ikunu magħmula minn allokazzjoni 
tal-FSE permezz ta' tnaqqis impliċitu 
korrispondenti tal-perċentwali minima tal-
Fondi Strutturali li għandha tiġi allokata 
lill-FSE f'kull pajjiż.

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għall-objettiv ta’ ‘Investiment 
għat-tkabbir u l-impjiegi’ u li jiġu adottati 
kriterji oġġettivi għall-allokazzjoni 
tagħhom lir-reġjuni u lill-Istati Membri. 
Sabiex tiġi nkoraġġita l-aċċellerazzjoni 
meħtieġa tal-iżvilupp tal-infrastruttura fit-
trasport u l-enerġija, kif ukoll it-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
madwar l-Unjoni, għandha tinħoloq 
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali 
mill-Fondi u l-ammonti trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk, 
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn skont il-grupp 
soċjali u l-ġeneru biex b'hekk issir il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Huwa 
previst mekkaniżmu li jittrasferixxi r-
riżorsi lejn dan l-istrument u li jiżgura li 
dawn ikunu magħmula minn allokazzjoni 
tal-FSE permezz ta' tnaqqis impliċitu 
korrispondenti tal-perċentwali minima tal-
Fondi Strutturali li għandha tiġi allokata 
lill-FSE f'kull pajjiż.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
prijoritarji għal objettivi tematiċi, 
jelaboraw loġika konsistenti ta' intervent 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet ta' żvilupp 
identifikati, u jistabbilixxu qafas għal 
valutazzjoni tal-prestazzjoni. Għandhom 
ukoll jinkludu elementi neċessarji oħrajn li 
jkunu ta' bażi għall-implimentazzjoni 
effettiva u effiċjenti tal-Fondi.

(61) Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet addizzjonali dwar l-
ipprogrammar, il-ġestjoni, il-monitoraġġ u 
l-kontroll tal-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-Fondi. Il-programmi 
operazzjonali għandhom jistabbilixxu l-assi 
prijoritarji għal objettivi tematiċi u għall-
prinċipji orizzontali fl-Artikoli 6, 7 u 8 ta’ 
dan ir-Regolament, jelaboraw loġika 
konsistenti ta' intervent biex jiġu indirizzati 
l-ħtiġiet ta' żvilupp identifikati, u 
jistabbilixxu qafas għal valutazzjoni tal-
prestazzjoni. Għandhom ukoll jinkludu 
elementi neċessarji oħrajn li jkunu ta' bażi 
għall-implimentazzjoni effettiva u 
effiċjenti tal-Fondi.

Emenda10

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' dejta 
elettronika.

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b'dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' dejta 
elettronika. Meta jkun possibbli, id-data 
għandha titqassam skont il-ġeneru.

Emenda11
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Proposta għal regolament
Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(69) Jitqies xieraq li l-Kummissjoni, 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri twettaq 
evalwazzjoni ex post tal-Fondi biex tikseb 
informazzjoni fil-livell approprjat dwar ir-
riżultati u l-impatt tal-interventi ffinanzjati.

(69) Jitqies xieraq li l-Kummissjoni, 
f'kooperazzjoni mal-Istati Membri twettaq 
evalwazzjoni ex post tal-Fondi biex tikseb 
informazzjoni fil-livell approprjat dwar ir-
riżultati u l-impatt tal-interventi ffinanzjati. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-inklużjoni tal-
perspettiva tas-sessi u analiżi skont is-sess 
tal-evalwazzjonijiet u r-rapporti ta’ 
progress.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji maħsub għall-
implimentazzjoni, fuq bażi multiannwali, 
tal-azzjoni konġunta mill-Unjoni u l-Istati 
Membri sabiex tinkiseb l-istrateġija tal-
Unjoni dwar tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(4) ‘ipprogrammar’ tfisser il-proċess tal-
organizzazzjoni, it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
f’diversi stadji skont l-Artikolu 5 maħsub 
għall-implimentazzjoni, fuq bażi 
multiannwali, tal-azzjoni konġunta mill-
Unjoni u l-Istati Membri sabiex tinkiseb l-
istrateġija tal-Unjoni dwar tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 
tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

9. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fondi 
tal-QSK, partikolarment permezz tal-
monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni, 
u t-trasparenza fil-proċessi tal-għażla billi 
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jenfasizzaw il-bżonn li l-
ġustifikazzjonijiet ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) dawk l-istituzzjonijiet, 
organizzazzjonijiet u gruppi li jistgħu 
jinfluwenzaw jew jistgħu jiġu affettwati 
mill-implimentazzjoni tal-programmi, b' 
attenzjoni speċifika lil gruppi li jistgħu 
jiġu affettwati mill-programmi u li jistgħu 
jesperjenzaw diffikultajiet biex 
jinfluwenzawhom, b'mod partikolari nies 
bi bżonnijiet speċjali u gruppi 
marġinalizzati.

Emenda15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni. 

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, id-
drittijiet tan-nisa, il-libertajiet 
fundamentali u n-nondiskriminazzjoni, 
b’mod partikolari l-organizzazzjonijiet 
tad-drittijiet tan-nisa, u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivili 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali u l-
organizzazzjonijiet attivi fl-oqsma tal-
kultura, l-edukazzjoni u l-politika taż-
żgħażagħ.
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Emenda16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi.

2. F’konformità mal-approċċ tal-
governanza f’diversi livell, l-imsieħba 
għandhom jiġu involuti mill-Istati Membri 
fit-tħejjija tal-Kuntratti ta' Sħubija u r-
rapporti ta' progress u fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. L-imsieħba 
għandhom jipparteċipaw fil-kumitati ta’ 
monitoraġġ għall-programmi u jagħżlu u 
jaħtru l-membri tagħhom li 
jirrappreżentawhom fil-kumitat ta’ 
monitoraġġ. Għandhom jittieħdu passi 
biex jiżguraw li d-dokumenti ta’ Sħubija 
kollha jinkludu l-perspettiva tas-sessi u l-
analiżi tad-data skont is-sess.

Emenda17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u n-
nondiskriminazzjoni, il-parteċipazzjoni 
tan-nisa fil-ħajja poltika, ekonomika u 
soċjali u l-integrazzjoni koerenti tal-
perspettiva tal-ġeneru jiġu promossi fit-
tħejjija, l-ipprogrammar, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Fondi tal-QSK b’metodi 
tal-valutazzjoni tal-ibbaġitjar skont is-
sessi. L-Istati Membri għandhom 
jippermettu wkoll parteċipazzjoni 
bilanċjata ta’ nisa u rġiel fit-tmexxija u l-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi 
fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali u 
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jirrapportaw dwar il-progress f’din il-
kwistjoni. Il-programmi għandu jkollhom 
l-għan li jeliminaw id-diskriminazzjoni 
bejn in-nisa u l-irġiel, b'mod partikolari 
fil-familja u fl-ambjent tax-xogħol.

Emenda18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
u xierqa sabiex jipprevjenu u jikkumbattu
kull tip ta’ diskriminazzjoni u vjolenza
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi, b’mod  
partikolari fit-tfassil tal-kriterji u tal-
indikaturi, u fl-għażla tal-benefiċjarji, 
filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari lil 
dawk li jħabbtu wiċċhom ma' 
diskriminazzjonijiet multipli. Id-data 
kollha għandha tiġi analizzata skont is-
sess fejn ikun possibbli.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi inkorporata l-perspettiva tas-
sessi fl-orjentazzjoni tal-programmi u fl-
evalwazzjoni tagħhom, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw bejniethom u 
mal-Eurostat sabiex jiġu żviluppati 
indikaturi ad hoc. 
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, kif ukoll 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneru:

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt (7a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) il-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa u 
t-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol;

(8) il-promozzjoni tal-impjieg u s-sostenn 
tal-mobilità tax-xogħol, u l-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni, b'attenzjoni partikolari 
għall-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol u 
l-kundizzjonijiet relatati ma’ dan l-aċċess;
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Emenda23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, l-
integrazzjoni sistematika ta’ kwistjonijiet 
relatati mal-ġeneri u l-aċċessibilità, il-
ġlieda kontra l-faqar, l-inugwaljanzi 
soċjali u d-diskriminazzjoni msejsa fuq il-
ġeneru, b'attenzjoni partikolari għas-
sitwazzjoni tan-nisa li huma grupp 
vulnerabbli fir-rigward tal-esklużjoni 
soċjali, in-nuqqas ta’ sigurtà u l-faqar;

Emenda24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja;

(10) l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja, b’enfasi fuq l-
importanza ta’ dan l-aspett għall-avvanz 
soċjali tan-nisa u tisħiħ tal-kapaċitajiet 
tagħhom li jikkontribwixxi għall-
parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja politika, 
ekonomika u soċjali;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amminstrazzjoni pubblika effiċjenti.

(11) It-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
parteċipattiva u l-promozzjoni tal-bini tal-
kapaċitajiet għall-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
interessati oħra, b'mod partikolari dawk 
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is-sħab kif imsemmija fl-Artikolu 5 ta’ 
dan ir-Regolament.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-objettivi tematiċi għandhom jiġu 
tradotti fi prijoritajiet speċifiċi għal kull 
Fond tal-QSK u stabbiliti fir-regoli 
speċifiċi għall-Fond.

2. L-objettivi tematiċi għandhom jiġu 
tradotti fi prijoritajiet speċifiċi għal kull 
wieħed mill-Fondi koperti mis-CPR u 
stabbiliti fir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
filwaqt li jiżgura li l-perspettiva tal-ġeneru 
u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
jkunu integrati fl-attivitajiet fl-ambitu tal-
prijoritajiet tematiċi kollha u fil-fażijiet 
kollha tat-tħejjija, il-programmar, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi. Prijoritajiet 
għandhom jingħataw lil dawk il-proġetti li 
simultanjament jippromwovu aktar minn 
wieħed mill-għanijiet tematiċi msemmija 
hawn fuq.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt (a) – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż:

(a) arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
kif ukoll għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru,
inkluż:

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 − punt a − punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK;

(ii) analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex 
ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-
għażla tal-objettivi tematiċi u l-
allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-
QSK, u t-tqassim ta’ responsabbiltajiet;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali għal
komunitajiet marġinalizzati, fejn xieraq, 
inkluż l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
għall-Fondi tal-QFS relevanti;

(c) approċċ integrat għall-indirizzar tal-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar 
milquta mill-faqar jew ta’ gruppi fil-mira 
bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew 
esklużjoni, b’kunsiderazzjoni speċjali
għan-nisa, komunitajiet marġinalizzati u 
persuni b’ diżabilità, fejn xieraq, inkluż l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva għall-
Fondi relevanti koperti mis-CPR;

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-data kollha tal-Kuntratt ta’ Sħubija 
meta jkun possibbli għandha tiġi 
preżentata skont il-ġeneru.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar. 
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Ġustifikazzjoni

Sospensjoni tal-pagamenti u l-awtorizzazzjonijiet għall-pajjiżi ekonomikament fraġli mill-
Fondi QSK isservi biss biex tenfasizza l-iżbilanċi u l-inugwaljanzi soċjali u territorjali u se 
jkollha impatt partikolarment iebes fuq in-nisa.

Emenda 32

Proposta għal regolament
 Artikolu 24 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni u 
l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi tal-QSK u tal-
azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneru li hu konsistenti 
mal-Qafas Strateġiku Komuni u l-Kuntratt 
ta’ Sħubija. Kull programm għandu 
jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi tal-QSK u tal-
azzjonijiet biex jinkiseb tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq il-benefiċjarji. Meta 
jkun possibbli, id-data kollha għandha 
tiġi preżentata skont il-ġeneru.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt (c)a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) indikaturi relatati mad-dimensjoni 
tal-ġeneru rigward il-parteċipazzjoni fil-
programmi u l-impatt tal-Fondi 
Strutturali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi deskrizzjoni tal-azzjonijiet biex
jiġu kkunsidrati l-prinċipji stabbiliti fl-
Artikoli 7 u 8.

4. Kull programm, għajr dawk li jkopru 
esklussivament l-għajnuna teknika, għandu 
jinkludi miri kwalitattivi u kwantitattivi li 
jistgħu jitkelju l-miri u t-tragwardi għall-
indikaturi li jirreferu għall-prinċipji 
orizzontali fl-Artikolu 7 u 8, jekk huwa 
xieraq miżjuda mill-indikaturi speċifiċi 
għall-programm u l-azzjonijiet speċifiċi
biex jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti
fl-Artikoli 7 u 8.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi 
kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-
analiżi għandha tindirizza, b’mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-
indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-
riżorsi baġitarji.

1. Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-
konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-
Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, 
il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet 
tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi 
għal kull Fond tal-QSK, il-Qafas 
Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, 
ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-
pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati 
skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi 
kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-
analiżi għandha tindirizza, b’mod 
partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija 
tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-
indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-
riżorsi baġitarji. Id-deċiżjoni għandha tiġi 
ppreċeduta minn proċess trasparenti.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni;

(b) jkun immexxi mill-komunità, minn 
gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn 
rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi 
lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-
teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u 
lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku 
ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % 
tad-drittijiet tal-votazzjoni; l-ugwaljanza 
bejn is-sessi għandha tiġi segwita fil-
kumpilazzjoni tal-grupp.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt (da) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiffoka fuq objettivi li jiġġieldu l-
inugwaljanzi soċjali u l-faqar u li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija; 

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija, 
imqassma skont il-ġeneru;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r- L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-
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rwoli rispettivi tal-grupp ta’ azzjoni lokali 
u tal-awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti, 
għall-kompiti ta’ implimentazzjoni kollha 
li huma marbutin mal-istrateġija.

rwoli rispettivi tal-grupp ta’ azzjoni lokali 
u tal-awtoritajiet responsabbli mill-
implimentazzjoni tal-programmi relevanti, 
għall-kompiti ta’ implimentazzjoni kollha 
li huma marbutin mal-istrateġija.
Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
lill-parteċipazzjoni bilanċjata ta’ rġiel u 
nisa fi gruppi ta’ azzjoni lokali u l-
proċeduri relatati.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
non-diskriminatorja u trasparenti u kriterji 
għas-selezzjoni ta' operazzjonijiet, li 
jevitaw il-kunflitti ta' interess, li għandhom 
jiżguraw li mill-inqas 50 % tal-voti fid-
deċiżjonijiet tas-selezzjoni huma mill-
imsieħba li mhumiex mis-settur pubbliku, 
bi provvediment għall-possibbiltà ta’ 
appell kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u 
għall-possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

(b) it-tfassil ta’ proċedura ta’ selezzjoni 
msejsa fuq l-ugwaljanza tal-ġeneru, non-
diskriminatorja u trasparenti u kriterji għas-
selezzjoni ta' operazzjonijiet, li jevitaw il-
kunflitti ta' interess, li għandhom jiżguraw 
li mill-inqas 50 % tal-voti fid-deċiżjonijiet 
tas-selezzjoni huma mill-imsieħba li 
mhumiex mis-settur pubbliku, bi 
provvediment għall-possibbiltà ta’ appell 
kontra deċiżjonijiet ta’ selezzjoni u għall-
possibbiltà ta' selezzjoni permezz ta’ 
proċedura bil-miktub;

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-benefiċjarji finali sostnuti minn 
strumenti finazjarji jistgħu jirċievu wkoll 
għotjiet jew assistenza oħra minn 
programm jew minn strument ieħor sostnut 
mill-baġit tal-Unjoni. F’dan il-każ, iridu 
jinżammu rekords separati għal kull sors 
ta’ finanzjament.

2. Il-benefiċjarji finali sostnuti minn 
strumenti finazjarji jistgħu jirċievu wkoll 
għotjiet jew assistenza oħra minn 
programm jew minn strument ieħor sostnut 
mill-baġit tal-Unjoni. F’dan il-każ, iridu 
jinżammu rekords separati għal kull sors 
ta’ finanzjament. Għandhom jingħataw 
attenzjoni finanzjarja  u għajnuna teknika 
partikolari lill-azzjonijiet imwettqa minn 
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nisa.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-
Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-
dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun 
kompost minn rappreżentanti tal-awtorità 
ta' ġestjoni, minn korpi intermedji u minn 
rappreżentati tal-imsieba msemmija fl-
Artikolu 5 partikolarment is-sħab involuti 
fil-preparazzjoni tal-programmi 
kkonċernati. Kull membru tal-Kumitat tas-
sorveljanza għandu jkollu d-dritt li jivvota.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
ugwaljanza bejn is-sessi f’dan il-korp.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm.

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi 
ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali 
Ewropea għandu jinkludi wkoll 
rappreżentanti minn kull pajjiż terz li 
jipparteċipa f’dak il-programm. Fid-
deċiżjoni dwar il-kompożizzjoni tal-
kumitat ta’ monitoraġġ, għandu jittieħed 
kont tal-prinċipju ta’ ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
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mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi 
tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira 
kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas 
tal-prestazzjoni.

mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-data finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm, b’mod partikolari dawk 
relatati mal-kwistjoni tal-ġeneru, inklużi t-
tibdiliet fl-indikaturi tar-riżultati u l-
progress lejn valuri fil-mira kwantifikati, u 
l-għanijiet definiti fil-qafas tal-
prestazzjoni.

Emenda45

Proposta għal regolament
 Artikolu 44 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda.

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm li għandhom iqisu d-
dimensjoni tas-sessi u l-valuri kwantifikati 
tal-miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda. 
Meta jkun possibbli, id-data għandha tiġi 
preżentata skont il-ġeneru.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribuzzjoni tiegħu lejn 
il-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh.

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribut tiegħu lejn il-
kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh, kif 
ukoll il-kontribut tagħhom għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni sistematika ta' kwistjonijiet 
relatati mal-ġeneru.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u lejn il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-integrazzjoni sistematika ta’ 
kwistjonijiet relatati mal-ġeneru, 
partikolarment fir-rigward tal-għanijiet 
stabbiliti għal kull programm fil-qafas tal-
prestazzjoni u s-sostenn użat għall-objettivi 
marbutin mat-tibdil fil-klima;
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u lejn il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-integrazzjoni sistematika ta’ 
kwistjonijiet relatati mal-ġeneru.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni sistematika ta’ kwistjonijiet 
relatati mal-ġeneru, kif ukoll fir-rigward 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) u l-
qgħad, fejn dan huwa rilevanti. 
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta 
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi. Meta jkun possibbli, id-data 
għandha tinqasam skont il-ġeneru.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inkluż ma’ partijiet terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu marbuta mal-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament;

(f) azzjonijiet li jxerrdu informazzjoni, 
jappoġġjaw netwerking, iwettqu attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, iqajmu kuxjenza u 
jippromwovu l-kooperazzjoni u l-iskambju 
tal-esperjenza, inkluż ma’ partijiet terzi. 
Biex ikun hemm iktar effiċjenza fil-
komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar sodi bejn l-attivitajiet ta' 
komunikazzjoni mwettqa fuq l-inizjattiva 
tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-
azzjonijiet ta' komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament għandhom jikkontribwixxu 
wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva 
tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm dawn ikunu marbuta mal-għanijiet 
ġenerali ta' dan ir-Regolament; Peress li, 
skont riċerka, in-nisa għandhom inqas 
aċċess għall-informazzjoni mill-irġiel, 
enfasi partikolari għandha tingħata lill-
aċċess tan-nisa għall-informazzjoni fil-
livell nazzjonali u Ewropew;
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Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali 
kollha bejn l-Istat Membru u l-
Kummissjoni għandhom jitwettqu permezz 
ta' sistema tal-iskambju tad-dejta 
elettronika stabbilita skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 143(3).

4. L-iskambji tal-informazzjoni uffiċjali 
kollha bejn l-Istat Membru u l-
Kummissjoni għandhom jitwettqu permezz 
ta' sistema tal-iskambju tad-dejta 
elettronika stabbilita skont it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ analiżi 
msemmija fl-Artikolu 143(3). Meta jkun 
possibbli, id-data għandha tiġi preżentata 
skont il-ġeneru.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2– punt (a) – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-istrateġija tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, li tinkludi:

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-istrateġija tal-Unjoni
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, kif ukoll għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni 
sistematika ta’ kwistjonijiet relatati mal-
ġeneru, li tinkludi:

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 

(d) il-kontribut għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
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gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati u għan-nisa, li 
huma grupp saħansitra aktar vulnerabbli 
fi żminijiet ta’ kriżi, u l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva; 

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 - punt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali jew tal-identità tal-ġeneru matul 
it-tħejjija, id-disinn u l-implimentazzjoni 
tal-programm operazzjonali, kif ukoll
matul il-proċess għall-istabbiliment tal-
kriterji u l-indikaturi u tal-għażla tal-
benefiċjarji, u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà; 

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti 
sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
livell tal-programm operazzjonali u dak ta’ 

deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u, l-arranġamenti sabiex tiġi żgurata 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-
programm operazzjonali u dak ta’ 
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operazzjoni. operazzjoni u deskrizzjoni tal-azzjonijiet 
speċifiċi stabbiliti biex jippromwovu l-
ugwaljanza bejn irġiel u nisa.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proġett kbir abbażi tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91 sabiex 
tiddetermina jekk is-sostenn propost mill-
Fondi huwiex iġġustifikat.

1. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
proġett kbir abbażi tal-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 91 sabiex 
tiddetermina jekk is-sostenn propost mill-
Fondi huwiex iġġustifikat. Id-deċiżjoni 
għandha tiġi ppreċeduta minn proċess 
trasparenti.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi 
deċiża mill-Istat Membru bi qbil mal-
awtorità ta' ġestjoni, li tirrispetta l-prinċipju 
ta’ sħubija.

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tiġi 
deċiża mill-Istat Membru bi qbil mal-
awtorità ta' ġestjoni, li tirrispetta l-prinċipju 
ta’ sħubija u tippromwovi l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fil-kumpilazzjoni tagħha.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 

(i) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ 
miżuri sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
speċifiċi taż-żoni ġeografiċi l-aktar milquta 
mill-faqar jew ta' gruppi fil-mira bl-ogħla 
riskju ta' diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għan-nisa, għal 
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komunitajiet marġinalizzati inkluż, fejn 
xieraq, ir-riżorsi finanzjarji użati;

komunitajiet marġinalizzati u għall-
persuni b’diżabilitajiet inkluż, fejn xieraq, 
ir-riżorsi finanzjarji użati;

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 106 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni għandha 
tiġi diskussa u approvata mill-ewwel 
kumitat għall-monitoraġġ wara l-adozzjoni 
tal-programm.

L-istrateġija ta’ komunikazzjoni għandha 
tiġi diskussa u approvata mill-ewwel 
kumitat għall-monitoraġġ wara l-adozzjoni 
tal-programm. Lil hinn mill-aspetti tekniċi 
relatati mat-tixrid ta’ informazzjoni, l-
istrateġija għandha tippromwovi lingwaġġ 
orjentat lejn is-sessi fil-midja kollha, 
skont l-aħjar prattika u linji gwida 
mfassla mill-istati, reġjuni u awtoritajiet 
lokali speċifiċi.    

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 107 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi 
żgurat skambju dwar ir-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
komunikazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ pubbliċità, u l-iskambju 
ta’ prattiki tajba.

4. Netwerks tal-Unjoni li jinkludu l-
membri nnominati mill-Istati Membri u l-
awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiġu 
stabbiliti mill-Kummissjoni sabiex jiġi 
żgurat skambju dwar ir-riżultati tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ 
komunikazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
informazzjoni u ta’ pubbliċità, u l-iskambju 
ta’ prattiki tajba. Importanti l-iżgurar tal-
parteċipazzjoni bilanċjata ta’ rġiel u nisa 
fin-netwerks tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu d-distakki 
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati;

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, kif ukoll għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni 
sistematika ta’ kwistjonijiet relatati mal-
ġeneru, filwaqt li jitqiesu n-nuqqasijiet 
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 143 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi. 
Dak il-kumitat ikun kumitat skont it-tifsira 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn Kumitat ta' Koordinazzjoni tal-Fondi. 
Dak il-kumitat ikun kumitat skont it-tifsira 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. L-
ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi 
segwita fil-kumpilazzjoni tal-kumitat.
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