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Emenda 13
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-2010 l-Kummissjoni adottat 
strateġija għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-
Ewropa bil-għan, partikolarment, li 
tutilizza aħjar il-potenzjal tan-nisa u 
b’hekk tikkontribwixxi għall-miri 
ekonomiċi u soċjali ġenerali tal-Unjoni; 
impenn qawwi għall-integrazzjoni tal-
ġeneri hu wieħed mill-iktar mezzi effettivi 
biex tiġi appoġġjata l-promozzjoni tal-
ugwaljanza tal-ġeneri fil-livelli kollha;

Or. en

Emenda 14
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-effett detrimentali tat-telf tal-
impjiegi huwa aggravat għal ċerti gruppi 
li jsibu l-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq 
tax-xogħol aktar diffiċli, partikolarment 
għall-ħaddiema nisa li għandhom livell 
baxx ta’ ħiliet jew li ma għandhom ebda 
ħila, l-ommijiet waħedhom u n-nisa 
b'responsabbiltajiet ta' kura tal-oħrajn; il-
kriżi finanzjarja u ekonomika u l-impatt 
tagħha fuq il-finanzjament imnaqqas 
għas-settur pubbliku min-naħa tagħha 
wasslet għal iktar telf ta' impjiegi u għal 
insigurtà għal miljuni ta' nisa, 
partikolarment dawk b'kuntratti 
temporanji jew part-time u dawk impjegati 



PE487.736v01-00 4/10 AM\899054MT.doc

MT

f'xogħol staġjonali; l-aċċess ugwali għall-
FEG, għalhekk, japplika għall-kuntratti 
kollha tax-xogħol,

Or. en

Emenda 15
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex tiġi protetta d-dimensjoni tal-
ġeneri tal-FEG, għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lin-nisa li huma 
mġiegħla jaċċettaw impjiegi każwali, part-
time u temporanji minħabba l-għadd kbir 
ta’ waqfiet li jkollhom jagħmlu għal 
raġunijiet ta' maternità u biex jieħdu 
ħsieb it-tfal u l-membri anzjani tal-
familja.

Or. it

Emenda 16
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Meta jistabbilixxu l-pakkett koordinat 
tal-miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-
xogħol l-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu miżuri li jikkontribwixxu 
b’mod sinifikanti għall-impjegabbiltà tal-
ħaddiema li ngħataw is-sensja. L-Istati 
Membri għandhom iħabirku għar-
riintegrazzjoni fl-impjig jew f'attivitajiet 
ġodda ta' mill-inqas 50 % tal-ħaddiema fil-
mira fi żmien 12-il xahar mid-data tal-

(10) Meta jistabbilixxu l-pakkett koordinat 
tal-miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-
xogħol l-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu miżuri li jikkontribwixxu 
b’mod sinifikanti għall-impjegabbiltà tal-
ħaddiema li ngħataw is-sensja. L-Istati 
Membri għandhom iħabirku għar-
riintegrazzjoni fl-impjieg jew f'attivitajiet 
ġodda ta' mill-inqas 50 % tal-ħaddiema 
speċifikati fi żmien 12-il xahar minn meta 
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applikazzjoni. dawn jirċievu l-għajnuna.

Or. lt

Emenda 17
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet li jgawdu minn 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond 
skont l-Artikolu 2(a) u (b) għandu 
jkollhom l-iskop li jiżguraw li minimu ta' 
50 % tal-ħaddiema li qed jipparteċipaw 
f'dawn l-azzjonijiet isibu impjieg sod fi 
żmien sena mid-data tal-applikazzjoni.

Azzjonijiet li jgawdu minn 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Fond 
skont l-Artikolu 2(a) u (b) għandu 
jkollhom l-iskop li jiżguraw li minimu ta' 
50 % tal-ħaddiema li qed jipparteċipaw 
f'dawn l-azzjonijiet isibu impjieg sod fi 
żmien sena minn meta jirċievu l-
għajnuna.

Or. lt

Emenda 18
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, bħal 
allowances għat-tfittix ta' impjieg, inċentivi 
għar-reklutaġġ ta' min iħaddem, allowances 
għall-mobbiltà, sussidji jew allowances
għat-taħriġ (inklużi allowances għal carers
jew servizzi ta' għajnuna azjendali), li 
kollha huma limitati sakemm idum 
dokumentat tiftix attiv għax-xogħol jew 
attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja jew ta' 
taħriġ;

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, bħal 
allowances għat-tfittix ta' impjieg, inċentivi 
għar-reklutaġġ ta' min iħaddem, allowances 
għall-mobbiltà, allowances ta’ sussistenza 
jew għat-taħriġ, allowances li jkopru l-
ispejjeż għall-kura ta' membri tal-familja 
u allowances għal servizzi ta' għajnuna 
azjendali, li kollha huma limitati għal 
sakemm idum dokumentat it-tiftix attiv 
għax-xogħol jew attivitajiet ta' tagħlim tul 
il-ħajja jew ta' taħriġ;
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Or. lt

Emenda 19
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, bħal 
allowances għat-tfittix ta' impjieg, inċentivi 
għar-reklutaġġ ta' min iħaddem, allowances 
għall-mobbiltà, sussidji jew allowances
għat-taħriġ (inklużi allowances għal carers
jew servizzi ta' għajnuna azjendali), li 
kollha huma limitati sakemm idum 
dokumentat tiftix attiv għax-xogħol jew 
attivitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja jew ta' 
taħriġ;

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, bħal 
allowances għat-tfittix ta' impjieg, inċentivi 
għar-reklutaġġ ta' min iħaddem, allowances 
għall-mobbiltà, allowances ta’ sussistenza 
jew għat-taħriġ (inklużi allowances għall-
kura tat-tfal u l-kura ta' persuni 
dipendenti oħra, jew servizzi ta' għajnuna 
azjendali), li kollha huma limitati għal 
sakemm idum dokumentat it-tiftix attiv 
għax-xogħol jew attivitajiet ta' tagħlim tul 
il-ħajja jew ta' taħriġ;

Or. en

Emenda 20
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri li jistimulaw, b’mod partikulari 
lill-ħaddiema żvantaġġati jew imdaħħla
fiż-żmien biex jibqgħu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol.

(c) miżuri li jistimulaw b’mod partikulari 
lill-ħaddiema żvantaġġati u lil dawk li 
jinsabu f'riskju ogħla tal-faqar, bħan-nisa 
– speċjalment l-ommijiet waħedhom – jew
ħaddiema mdaħħla fiż-żmien biex jibqgħu 
jew jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol.

Or. it
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Emenda 21
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri finanzjarji, pereżempju 
strumenti bħall-mikrokreditu, biex 
jappoġġaw ħaddiema li jinsabu 
f'kundizzjoni partikolarment vulnerabbli, 
bħalma huma l-persuni b'diżabilità, l-
ommijiet waħedhom u l-anzjani.

Or. it

Emenda 22
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tal-miżuri taħt (b) ma 
għandhomx jaqbżu l-50 % tal-ispejjeż 
totali tal-pakkett koordinat ta’ servizzi 
personalizzati elenkati f'dan il-paragrafu.

imħassar

Or. lt

Emenda 23
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-identifikazzjoni, fejn huwa 
applikabbli, tal-intrapriżi li keċċew lill-
impjegati, il-fornituri jew il-produtturi 
aktar 'l isfel fil-katina tal-produzzjoni, is-
setturi, u l-kategoriji ta’ ħaddiema fil-mira;

(c) l-identifikazzjoni, fejn huwa 
applikabbli, tal-intrapriżi, il-fornituri jew 
il-produtturi aktar 'l isfel fil-katina tal-
produzzjoni li keċċew lill-impjegati, is-
setturi, u l-kategoriji ta’ ħaddiema 
speċifikati bl-użu ta' data segregata skont 
il-ġeneru;

Or. en

Emenda 24
Siiri Oviir

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi tiġi promossa matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja. Il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri għandhom jieħdu passi 
xierqa sabiex jipprevjenu kwalunkwe 
diskriminazzjoni msejsa fuq sess, oriġini 
razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, 
diżabbiltà, età, orjentazzjoni sesswali u t-
tip ta' kuntratt ta' impjieg jew relazzjoni ta' 
impjieg fl-aċċess għal u matul l-istadji varji 
tal-implimentazzjoni tal-appoġġ.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi tiġi promossa matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja. Il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri għandhom jieħdu passi 
xierqa sabiex jipprevjenu kwalunkwe 
diskriminazzjoni msejsa fuq sess, oriġini 
razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, 
diżabbiltà, età, orjentazzjoni sesswali u t-
tip ta' kuntratt ta' impjieg jew relazzjoni ta' 
impjieg fl-aċċess għal u matul l-istadji varji 
tal-implimentazzjoni tal-appoġġ. Fl-
applikazzjoni għar-riżorsi mill-Fond 
Ewropew ta' Aġġustament għall-
Globalizzazzjoni u fl-użu tagħhom, Stat 
Membru għandu jappoġġja 
partikolarment il-gruppi iktar vulnerabbli 
fis-soċjetà, inklużi n-nisa, li fil-każ 
tagħhom id-differenza fil-pagi skont il-
ġeneru tolqot ukoll lill-ammont tal-
beneffiċċji mill-assigurazzjoni tal-impjieg, 
filwaqt li l-qgħad għal żmien twil ikompli 
jnaqqas il-pensjonijiet.



AM\899054MT.doc 9/10 PE487.736v01-00

MT

Or. et

Emenda 25
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mhux aktar tard minn 15-il xahar wara d-
data tal-applikazzjoni skont l-Artikolu 8(1) 
jew mid-data stipulata fl-att delegat meħud 
skont l-Artikolu 4(3), l-Istat Membru 
għandu jippreżenta rapport interim lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja, inkluż il-
finanzjament, iż-żmien u t-tip ta' azzjonijiet 
diġà meħuda u dwar ir-rata ta' 
riintegrazzjoni lura fl-impjieg jew l-
attivitajiet ġodda miksuba 12-il xahar wara 
d-data tal-applikazzjoni.

Mhux aktar tard minn 15-il xahar wara d-
data tal-applikazzjoni skont l-Artikolu 8(1) 
jew mid-data stipulata fl-att delegat meħud 
skont l-Artikolu 4(3), l-Istat Membru 
għandu jippreżenta rapport interim lill-
Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
kontribuzzjoni finanzjarja, inkluż il-
finanzjament, iż-żmien u t-tip ta' azzjonijiet 
diġà meħuda u dwar ir-rata ta' 
riintegrazzjoni lura fl-impjieg, b'referenza 
partikolari għad-dimensjoni tal-ġeneri,
jew l-attivitajiet ġodda miksuba 12-il xahar 
wara d-data tal-applikazzjoni.

Or. it

Emenda 26
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Awwissu ta’ kull sentejn, u 
għall-ewwel darba fl-2015, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport kwantitattiv 
u kwalitattiv dwar l-attivitajiet skont dan 
ir-Regolament u r-Regolament 1927/2015 
matul is-sentejn ta’qabel. Ir-rapport għandu 
jiffoka prinċipalment fuq ir-riżultati 
milħuqa mill-FEG u għandu jinkludi b'mod 
partikolari tagħrif li għandu x'jaqsam mal-

1. Sal-1 ta’ Awwissu ta’ kull sentejn, u 
għall-ewwel darba fl-2015, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport kwantitattiv 
u kwalitattiv dwar l-attivitajiet skont dan 
ir-Regolament u r-Regolament 1927/2015 
matul is-sentejn ta’qabel. Ir-rapport għandu 
jiffoka prinċipalment fuq ir-riżultati 
milħuqa mill-FEG u għandu jinkludi b'mod 
partikolari tagħrif li għandu x'jaqsam mal-
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applikazzjonijiet imressqa, mad-
deċiżjonijiet adottati, mal-azzjonijiet 
iffinanzjati inkluża l-komplimentarjetà 
tagħhom mal-azzjonijiet iffinanzjati minn 
Fondi oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari 
l-Fond Soċjali Ewropew (FSE), u l-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR) u mal-għeluq tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li saru. 
Għandu jiddokumenta wkoll dawk it-
talbiet li jkunu ġew miċħuda jew imnaqqsa 
minħabba nuqqas ta' biżżejjed 
approprjazzjonijiet jew minħabba nuqqas 
ta' eliġibbiltà.

applikazzjonijiet imressqa, mad-
deċiżjonijiet adottati, mal-azzjonijiet 
iffinanzjati inkluża l-komplimentarjetà 
tagħhom mal-azzjonijiet iffinanzjati minn 
Fondi oħrajn tal-Unjoni, b'mod partikolari 
l-Fond Soċjali Ewropew (FSE), u l-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR), informazzjoni u statistika dwar 
ir-rata ta' riintegrazzjoni għall-ħaddiema 
b'referenza partikolari għall-kategoriji 
iktar vulnerabbli bħalma huma n-nisa u l-
anzjani, u mal-għeluq tal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji li saru. 
Għandu jiddokumenta wkoll dawk it-
talbiet li jkunu ġew miċħuda jew imnaqqsa 
minħabba nuqqas ta' biżżejjed 
approprjazzjonijiet jew minħabba nuqqas 
ta' eliġibbiltà.

Or. it


