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Emenda 16
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-linji 
gwida integrati tal-Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, filwaqt 
li jagħtu appoġġ l-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b’rabta speċjali mal-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali, Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi u Żgħażagħ fl-Azzjoni.

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-linji 
gwida integrati tal-Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, filwaqt 
li jagħti appoġġ lill-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b’rabta speċjali mal-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali, Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi, l-Istrateġija Ewropea 
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2010-2015
u Żgħażagħ Mobbli.

Or. es

Emenda 17
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) F’konformità mal-Istrateġija 
Ewropea għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
2010-2015, id-deċiżjoni li dan il-għan jiġi 
inkluż bħala fattur orizzontali fil-politiki 
kollha tal-UE u l-introduzzjoni progressiv 
tiegħu huma fihom infushom fatturi 



PE487.952v01-00 4/20 AM\900294MT.doc

MT

deċiżivi fl-innovazzjoni soċjali. Rapporti 
ta’ dan l-aħħar ippreżentati mill-
Kummissjoni nfisha dwar il-livell ta’ 
konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, kif ukoll studji dwar il-
governanza u s-sostenibilità li saru mill-
Bank Dinji u min-Nazzjonijiet Uniti, juru 
li l-inkorporazzjoni tan-nisa  fis-suq tax-
xogħol u, b’mod partikolari, l-ugwaljanza 
fl-għemil tad-deċiżjonijiet politiċi, 
jinkoraġġixxu t-trasparenza u l-
parteċipazzjoni u jnaqqsu l-korruzzjoni.   
B’hekk il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-
intrapriża u fl-għemil tad-deċiżjonijiet fl-
isferi tal-ekonomija u tal-kummerċ hija 
fattur ippruvat fit-titjib tal-kompetittività, 
il-produttività u l-innovazzjoni. 

Or. es

Emenda 18
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni. 
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti kbar b’valur miżjud ċar tal-UE 
sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv kemm għall-benefiċjarji 
kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq simplifikat 
(iffinanzjar b’somma f’daqqa u ffinanzjar 
b’rata fissa) għandhom jintużaw aktar 

(5)  Il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
filwaqt li jżomm quddiemu l-objettiv tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-
sessi. L-implimentazzjoni tiegħu għandha 
tiġi razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni. 
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti kbar b’valur miżjud ċar tal-UE 
sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv kemm għall-benefiċjarji 
kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq simplifikat 
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b’mod partikolari għall-implimentazzjoni 
tal-iskemi ta’ mobilità. Il-Programm 
għandu jkun post fejn wieħed jinqeda f’dak 
kollu li jkun jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament, billi jipprovdi 
finanzjament għall-mikro-kreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet u l-assistenza teknika. 
Finalment, il-Programm għandu jipprovdi 
għal flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali sabiex twieġeb 
għall-prijoritajiet tal-politika.

(iffinanzjar b’somma f’daqqa u ffinanzjar 
b’rata fissa) għandhom jintużaw aktar 
b’mod partikolari għall-implimentazzjoni 
tal-iskemi ta’ mobilità. Il-Programm 
għandu jkun post fejn wieħed jinqeda f’dak 
kollu li jkun jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament, billi jipprovdi 
finanzjament għall-mikro-kreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet u l-assistenza teknika. 
Finalment, il-Programm għandu jipprovdi 
għal flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali sabiex twieġeb 
għall-prijoritajiet tal-politika.

Or. pt

Emenda 19
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) F’konformità mal-istrateġija għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel fl-Ewropa 2010-2015, l-Unjoni 
jmissha tagħmel użu aħjar tal-potenzjal 
tan-nisa, u b’hekk tikkontribwixxi għall-
għanijiet ekonomiċi u soċjali ġenerali tal-
Unjoni billi ddaħħal aktar nisa fis-suq 
tax-xogħol u f'impjiegi ta' kwalità tajba. 
Barra minn hekk, biex jintlaħaq l-objettiv 
tal-Ewropa 2020 ta' rata ta' okkupazzjoni 
ta' 75% għan-nisa u l-irġiel, jinħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tan-
nisa li huma akbar fl-età, ġenituri 
weħidhom u nisa b'diżabilità, nisa 
migranti u nisa minn minoritajiet etniċi. 
Ir-rati ta’ okkupazzjoni ta' dawn il-gruppi 
għadhom relattivament baxxi u għalhekk 
hemm il-ħtieġa li d-diskrepanzi li għad 
hemm bejn is-sessi jitnaqqsu kemm f'dik 
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li hi kwantità kif ukoll f’dik li hi kwalità.

Or. en

Emenda 20
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali Unjoni li jiġi żgurat li l-istandards 
minimi jkunu fis-seħħ u li l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jittejbu kostantament fl-Unjoni. 
L-Unjoni għandha rwol importanti kemm 
sabiex tiżgura li l-qafas leġiżlattiv huwa 
adattat, b’mod konformi mal-prinċipji tar-
‘Regolamentazzjoni Intelliġenti’, fl-
iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema.

(8) Hija karatteristika ewlenija tal-politika 
soċjali Unjoni li jiġi żgurat li l-istandards 
minimi jkunu fis-seħħ u li l-kundizzjonijiet 
tax-xogħol jittejbu kostantament fl-Unjoni. 
L-Unjoni għandha rwol importanti kemm 
sabiex tiżgura li l-qafas leġiżlattiv huwa 
adattat, b’mod konformi mal-prinċipji tar-
‘Regolamentazzjoni Intelliġenti’, fl-
iżvilupp ta’ mudelli tax-xogħol u riskji 
ġodda tas-saħħa u s-sigurtà kif ukoll fil-
finanzjament ta’ miżuri sabiex tiżdied il-
konformità mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-ħaddiema, 
mingħajr ma tintnesa l-ħtieġa li kemm l-
irġiel kif ukoll in-nisa jirrikonċiljaw il-
ħajja professjonali tagħhom mal-ħajja 
tagħhom tal-familja.

Or. pt

Emenda 21
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Programm imissu jqis li t-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol jinvolvi wkoll li 
s-sigħat tax-xogħol u s-suriet ta' impjiegi 
jsiru aktar flessibbli, fejn jinħolqu servizzi 
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biex jappoġġjaw il-ħajja tal-familja, 
jittejbu l-kundizzjonijiet tal-liv u 
mekkaniżmi oħra biex jingħata appoġġ 
lill-ġenituri li jaħdmu.

Or. pt

Emenda 22
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, Regolament (UE) Nru 492/2011 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet maħsuba 
sabiex jinkiseb il-moviment ħieles għall-
ħaddiema billi jiżgura l-kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. EURES għandu 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobilità 
ġeografika transnazzjonali tal-ħaddiema, 
jipprovdi akbar trasparenza fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġja attivitajiet fl-oqsma 
tas-servizzi tar-reklutaġġ, pariri u 
konsulenza fil-livell nazzjonali u 
transkonfinali, b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, ir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet maħsuba sabiex jinkiseb 
il-moviment ħieles għall-ħaddiema, bħala 
att ta’ għażla, mhux impost mill-qgħad 
jew problemi soċjali oħra, billi jiżgura l-
kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati 
Membri u mal-Kummissjoni. EURES
għandu jippromwovi funzjonament aħjar 
tas-swieq tax-xogħol billi jiffaċilita l-
mobilità ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema (meta dan ikunu jixtiquh), 
jipprovdi akbar trasparenza fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġja attivitajiet fl-oqsma 
tas-servizzi tar-reklutaġġ, pariri u 
konsulenza fil-livell nazzjonali u 
transkonfinali, b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. pt

Emenda 23
Edite Estrela
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Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) In-nuqqas ta’ aċċess għal kreditu 
huwa wieħed mill-ostakli għall-ħolqien 
tan-negozju, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. Sforzi
tal-Unjoni u nazzjonali f’dan il-qasam 
jeħtieġ li jiżdiedu sabiex tiżdied il-
provvista ta’ mikrofinanzjament u tintlaħaq 
id-domanda minn dawk li jetiġuha l-aktar, 
u b’mod partikolari persuni diżokkupati u 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża, inkluż fuq il-
bażi ta’ impjieg indipendenti, iżda 
m’għandhomx aċċess għal kreditu. Bħala l-
ewwel pass, fl-2010 il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill waqqfu l-Faċilità.

(14) In-nuqqas ta’ aċċess għal kreditu 
huwa wieħed mill-ostakli għall-ħolqien 
tan-negozju, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. L-
isforzi tal-Unjoni u nazzjonali f’dan il-
qasam jeħtieġ li jiżdiedu sabiex tiżdied il-
provvista ta’ mikrofinanzjament u tintlaħaq 
id-domanda minn dawk li jetiġuha l-aktar, 
u b’mod partikolari l-persuni diżokkupati, 
in-nisa u l-persuni vulnerabbli li jixtiequ 
jibdew jew jiżviluppaw mikrointrapriża, 
inkluż fuq il-bażi ta’ impjieg għal rashom, 
iżda m’għandhomx aċċess għal kreditu. 
F’dan il-kuntest, l-intraprenditorija 
femminili, magħmula possibbli permezz 
ta’ aċċess aktar faċli għall-mikrokreditu, 
tista’ tagħti kontribut sinifikanti biex 
tintlaħaq il-mira ta’ rata ta’ okkupazzjoni 
femminili ta’ 75%, kif definit mill-
Istrateġija Ewropa 2020.  Bħala l-ewwel 
pass, fl-2010 il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill waqqfu l-Faċilità.

Or. pt

Emenda 24
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a)
Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
awtoritajiet reġjonali u lokali jmisshom 
jagħmlu użu aħjar tal-opportunitajiet ta’ 
finanzjament li huma disponibbli għall-
intraprendituri nisa bis-saħħa ta' għotjiet 
speċjali, kapitali ta' riskju, 
dispożizzjonijiet tas-sigurtà soċjali u rati 
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mraħħsa ta’ interessi li jippermettu aċċess 
ġust u ugwali għall-finanzjament, bħalma 
hi l-Faċilità Ewropea ta' 
Mikrofinanzjament għall-Progress, li 
tipprovdi mikrokrediti ta' mhux iktar 
minn EUR 25 000 lil mikrointrapriżi u lil 
dawk li jridu jibdew in-negozju żgħir 
tagħhom imma li m'għandhomx aċċess 
għas-servizzi bankarji tradizzjonali, 
bħalma huma dawk li huma qiegħda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapport dwar l-Intraprenditorija tan-Nisa f’Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju, Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, Rapporteur: Marina Yannakoudakis 
MEP, Paġna 6/7, 31.5.2011.

Emenda 25
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex il-mikrofinanzjament ikun 
aktar disponibbli fis-suq tal-
mikrofinanzjament ġdid tal-Unjoni jeħtieġ 
li l-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-
mikrofinanzjament, u b’mod partikolari 
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament mhux 
bankarji, tiżdied b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikro kreditu’.

(15) Sabiex il-mikrofinanzjament ikun 
aktar disponibbli fis-suq tal-
mikrofinanzjament ġdid tal-Unjoni jeħtieġ 
li l-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-
mikrofinanzjament, u b’mod partikolari 
istituzzjonijiet tal-mikrofinanzjament mhux 
bankarji, tiżdied b’konformità mal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ 
mikro kreditu’ u r-rapport tal-Kumitat tal-
Parlament għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi ‘Promozzjoni 
tal-Innovatriċi u tal-Intraprenditorija tan-
Nisa’1.
_____________
1 tal-25 ta’ Lulju 2008

Or. pt
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Emenda 26
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 
tat-Trattat, il-Programm għandu 
jappoġġja l-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-objettivi kontra d-
diskriminazzjoni fl-attivitajiet kollha 
tiegħu. Minitoraġġ regolari u evalwazzjoni 
għandhom jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-
mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-antidiskriminazzjoni jiġu 
indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm.

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jmisshom jiżguraw li l-
integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-objettivi kontra d-diskriminazzjoni 
jgħinu biex tiġi promossa l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel fl-assi u fl-
attivitajiet kollha tal-programm, u li l-Patt 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(2011-2020) jiġi kkunsidrat ukoll. 
Minitoraġġ regolari u evalwazzjoni 
għandhom jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-
mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-antidiskriminazzjoni jiġu 
indirizzati fl-attivitajiet tal-Programm. L-
applikazzjoni effettiva tal-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn is-sessi jmissha tinkludi 
data u indikaturi aggregati skont is-sessi, 
u objettivi u kriterji ffukati fuq l-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. pt

Emenda 27
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
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jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin 
tagħha u l-Linji-Gwida Integrati billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, 
u ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar u t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol.

jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin 
tagħha u l-Linji-Gwida Integrati billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, 
u ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar u t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol, filwaqt li jżomm quddiemu l-
objettiv tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. pt

Emenda 28
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, soċjali u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fost il-
persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra sabiex jiġu implimentati 
azzjonijiet konkreti u koordinati kemm fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(a) Jippromwovi strateġiji, fost il-persuni 
ewlenin li jfasslu l-politika tal-Unjoni u 
nazzjonali, kif ukoll partijiet interessati 
oħra, sabiex tiżdied l-okkupazzjoni u jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet soċjali u tax-
xogħol, filwaqt li ma jintesa qatt l-objettiv 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tal-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, sabiex jiġu 
implimentati azzjonijiet konkreti u 
koordinati kemm fil-livell tal-Unjoni u tal-
Istati Membri;

Or. pt

Emenda 29
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti u 
jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, flessibbli, aċċessibbli u effiċjenti 
u jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

Or. en

Emenda 30
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

(d) Jiggarantixxi lill-ħaddiema l-
possibilità ta’ mobilità volontarja mhux 
imposta mill-qgħad jew problemi soċjali 
oħra, u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol, filwaqt li jtejjeb id-drittijiet soċjali 
u tax-xogħol u jagħmilhom aċċessibbli 
għal kulħadd;

Or. pt

Emenda 31
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali;

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel. Għal dan il-għan, l-objettivi 
spjegati fil-qosor fl-Istrateġija Ewropea 
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2010-2015 
għandhom jiġu applikati, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-promozzjoni 
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tal-indipendenza ekonomika tan-nisa billi 
dawn jiġu inkoraġġiti jaħdmu għal 
rashom u joħolqu n-negozji; il-
possibilitajiet għar-rikonċiljazzjoni 
għandhom jiġu inkoraġġiti u għandha 
ssir enfasi partikolari fuq l-ugwaljanza fl-
għemil tad-deċiżjonijiet rigward 
kwestjonijiet politiċi u kwestjonijiet 
ekonomiċi relatati man-negozju. Dawn 
huma modi utli u speċifiċi ta’ kif tiġi 
miġġielda d-diskriminazzjoni fir-rigward 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi u għandhom 
jiġu akkumpanjati minn miżuri biex tiġi 
miġġielda d-diskriminazzjoni bbażata fuq 
l-oriġini tar-razza jew etnika, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali 

Or. es

Emenda 32
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali;

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel, filwaqt li jirrikonċilja l-ħajja 
professjonali, dik tal-familja u dik privata,
u jiġġieled id-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ 
sess, l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali;

Or. pt

Emenda 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali;

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali. 
Bil-għan li l-faqar fi ħdan l-Unjoni jiġi 
indirizzat b’mod deċiżiv u effiċjenti u 
speċifikament fost dawk l-aktar 
vulnerabbli, bħalma huma n-nisa, u 
b’mod partikolari kategoriji speċifiċi ta’ 
nisa, imisshom jiġu promossi azzjonijiet 
integrati. Għal dan il-għan, il-fenomenu 
tal-faqar imissu jiġi sfidat billi jiġu 
promossi miżuri inventivi fil-livelli kollha, 
l-investiment fl-infrastrutturi soċjali u l-
iskambju msaħħaħ tal-prattiki t-tajba;

Or. en

Emenda 34
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-finanzjament għall-programmi u l-
attivitajiet li jippromwovu d-drittijiet tan-
nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi huwa 
essenzjali biex jiġi żgurat li l-programmi 
tal-Unjoni jkunu jirriflettu l-impenji li 
għamlet fit-Trattat l-Unjoni għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u 
għalhekk l-Unjoni, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jmisshom jiżguraw li l-
ibbaġittjar fir-rigward tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi, l-analiżijiet dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-impatt tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi jiġu kkunsidrati bir-reqqa 
kollha fil-fażijiet kollha tal-proċess, 
inklużi l-proġetti, id-definizzjoni, l-
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implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni.

Or. en

Emenda 35
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fl-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multiannwali għall-approvazzjoni 
ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fl-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multiannwali għall-approvazzjoni 
ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ u n-
nisa u l-irġiel li għandhom 
responsabilitajiet fejn iridu jieħdu ħsieb xi 
ħadd.

Or. en

Emenda 36
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u 

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u 
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f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
it-tkabbir u r-relazzjonijiet esterni, u l-
politika ekonomika ġenerali.

f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
it-tkabbir u r-relazzjonijiet esterni, u l-
politika ekonomika ġenerali. Filwaqt li 
jżommu quddiem għajnejhom ir-rwol 
importanti li għandhom il-politiki soċjali 
u tal-impjiegi fil-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri jmisshom jiżguraw ukoll 
li l-attivitajiet tal-Programm ikunu 
konformi mal-politiki tal-Unjoni dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. pt

Emenda 37
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u 
f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
it-tkabbir u r-relazzjonijiet esterni, u l-
politika ekonomika ġenerali.

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u 
f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-edukazzjoni, it-
taħriġ vokazzjonali u l-politika dwar iż-
żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorija, is-saħħa, it-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. pt
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Emenda 38
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u 
f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-intraprenditorija, is-saħħa, 
it-tkabbir u r-relazzjonijiet esterni, u l-
politika ekonomika ġenerali.

1. Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tiżgura li l-
attivitajiet imwettqa taħt il-Programm 
huma konsistenti, u komplimentari ma’ 
azzjoni oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari 
taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u 
f’dawk l-oqsma bħad-djalogu soċjali, il-
ġustizzja u d-drittijiet fundamentali, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u l-
politika dwar iż-żgħażagħ u l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorija, is-saħħa, it-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. es

Emenda 39
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
biennali u tibgħathom lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru r-riżultati tal-Programm 
u l-punt safejn il-kwistjonijiet tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-
antidiskriminazzjoni ġew indirizzati 
permezz tal-attivitajiet tiegħu.

Bil-ħsieb tal-monitoraġġ regolari tal-
Programm u kwalunkwe aġġustamenti 
meħtieġa għall-politika u l-prijoritajiet ta’ 
finanzjament tiegħu, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapporti ta’ monitoraġġ 
biennali u tibgħathom lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill. Dawn ir-rapporti 
għandhom ikopru r-riżultati tal-Programm 
u l-punt safejn il-prinċipji tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
jkunu ġew rispettati u l-
kunsiderazzjonijiet tal-
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antidiskriminazzjoni, inklużi kwestjonijiet 
ta’ aċċessibilità, ikunu ġew indirizzati fl-
assi u l-attivitajiet kollha tal-Programm.
Kulfejn ikun possibbli, id-data għandha 
tkun aggregata skont is-sessi.

Or. pt

Emenda 40
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol jkunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati 
Membri individwali u pajjiżi parteċipanti 
oħra;

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja li hu 
ddisinjat kif suppost biex ikejjel ukoll l-
impatt tal-politiki orizzontali, bħalma hi l-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
sabiex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar l-impjiegi u l-politika soċjali 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol jkunu 
bbażati fuq evidenza soda u jkunu rilevanti 
għall-ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-
Istati Membri individwali u pajjiżi 
parteċipanti oħra;

Or. es

Emenda 41
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Għoti ta’ appoġġ finanzjarju, lis-sħab 
soċjali u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali, 
għall-proġetti u r-riċerka relatati mal-
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ugwaljanza bejn is-sessi fil-qasam tal-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 42
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Korpi speċjalizzati previsti taħt il-liġi 
tal-Unjoni;

(c) Korpi speċjalizzati previsti taħt il-liġi 
tal-Unjoni, b’konċentrazzjoni partikolari 
fuq l-aġenziji settorjali marbuta ma’
kwestjonijiet li jirrigwardaw liż-żgħażagħ, 
it-taħriġ jew l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
bħalma huma l-Aġenzija Ewropea għas-
Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 
jew l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi;

Or. es

Emenda 43
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun 
kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun 
kumitat skont it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011. Il-kumitat għandu 
jkun kompost b'tali mod li jirrifletti bilanċ 
bejn is-sessi.

Or. en
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