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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Rispett għall-ugwaljanza bejn is-sessi 
tul l-Istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-valuri ewlenin tal-Unjoni, 
b'enfasi fuq il-bżonn li jiġu promossi 
politiki ta' ugwaljanza bejn is-sessi sabiex 
tiżdied il-parteċipazzjoni u l-
kontribuzzjoni tal-forza tax-xogħol fit-
tkabbir u fil-koeżjoni soċjali. L-inizjattivi 
ewlenija tagħha 'Aġenda għal Ħiliet u 
Impjiegi ġodda' tinnota li l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu forom ġodda ta' 
bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u l-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Bi qbil mal-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet, 
iffinanzjata mill-kontribut tal-EGF għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa, tkun tqis ukoll il-Patt Ewropew 
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għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2011-
2020. 
Implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju 
tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
għandha tinkludi data u indikaturi skont 
is-sess, objettivi u kriterji relatati mal-
ugwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li jiġu 
involuti korpi tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
f'bosta stadji tal-implimentazzjoni, b'mod 
partikolari fl-ippjanar, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(- a) 'il-prinċipju tat-trattament ugwali 
bejn l-irġiel u n-nisa' jfisser li m'għandux 
ikun hemm diskriminazzjoni tal-ebda tip 
abbażi tas-sess tal-persuna fil-bosta stadji 
tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja, b'mod partikolari fl-għażla 
tal-gruppi mira, it-twaqqif tal-kriterji, 
indikaturi u benefiċjarji;

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 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, imdaħħla fiż-
żmien u nisa, speċjalment ommijiet 
waħedhom, biex jibqgħu jew jerġgħu 
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jidħlu fis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 10

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 japplikaw il-prinċipju tat-
trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li 
jfisser li m'għandu jkun hemm l-ebda 
diskriminazzjoni abbażi tas-sess tal-
persuna, u 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, b'mod partikolari fl-għażla 
tal-gruppi mira, it-twaqqif ta' kriterji, 
indikaturi u benefiċjarji.

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.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mid-dati stabbiliti fl-
Artikolu 8(2)(h) li fihom l-Istat Membru 
jibda s-servizzi personalizzati għall-
ħaddiema fil-mira jew in-nefqa 
amministrattiva sabiex ikun implimentat il-
FEG f’konformità mal-Artikolu 7(1) u (3) 
rispettivament. Fil-każ tal-bdiewa, in-nefqa 
għandha tkun eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
mid-data stipulata fl-att delegat meħud 
skont l-Artikolu 4(3).

In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal 
kontribuzzjoni mid-dati stabbiliti fl-
Artikolu 8(2)(f) li fihom l-Istat Membru 
jibda s-servizzi personalizzati għall-
ħaddiema fil-mira jew in-nefqa 
amministrattiva sabiex ikun implimentat il-
FEG f’konformità mal-Artikolu 7(1) u (3) 
rispettivament. Fil-każ tal-bdiewa, in-nefqa 
għandha tkun eliġibbli għall-kontribuzzjoni 
mid-data stipulata fl-att delegat meħud 
skont l-Artikolu 4(3).

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjonji tal-azzjonijiet meħuda u 
ppjanati mill-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali jew lokali, Fondi tal-Unjoni, 
imsieħba soċjali u intrapriżi, inkluża stima 
ta' kif dawn jikkontribwixxu għar-
riintegrazzjoni tal-ħaddiema lura fl-impjieg 
jew f'attivitajiet ġodda.

(b) deskrizzjonji tal-azzjonijiet meħuda u 
ppjanati mill-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali jew lokali, Fondi tal-Unjoni, 
imsieħba soċjali u intrapriżi, inkluża stima 
ta' kif dawn jikkontribwixxu għar-
riintegrazzjoni tal-ħaddiema lura fl-impjieg 
jew f'attivitajiet ġodda u għall-prinċipju 
tat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-
nisa.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jkun possibbli, għandha tiġi 
segregata (maqsuma) data skont is-sess.

Or. en

Emenda 9

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-
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.

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-
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, kif 
ukoll informazzjoni dwar l-attivitajiet bl-
għan li tinkiseb ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa. Għandu jiddokumenta wkoll dawk 
it-talbiet li jkunu ġew miċħuda jew 
imnaqqsa minħabba nuqqas ta' biżżejjed 
approprjazzjonijiet jew minħabba nuqqas 
ta' eliġibbiltà. Id-data kollha fir-rapport, 
meta jkun possibbli, għandha tkun 
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segregata (maqsuma) skont is-sess.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) evalwazzjoni ex-post, sal-
31 ta' Diċembru 2022 bl-għajnuna ta' 
esperti esterni, sabiex jiġi mkejjel l-impatt 
tal-FEG u l-valur miżjud tiegħu.

(b) evalwazzjoni ex-post, sal-
31 ta' Diċembru 2022 bl-għajnuna ta' 
esperti esterni, inklużi esperti tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, sabiex jiġi 
mkejjel l-impatt tal-FEG u l-valur miżjud 
tiegħu.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jivverifikaw li l-arranġamenti ta' 
mmaniġġjar u kontroll ġew stabbiliti u qed 
ikunu implimentati b'tali mod li jassiguraw 
li l-fondi tal-Unjoni qed ikunu użati b'mod 
effiċjenti u korrett, b'konformità mal-
prinċipji ta' mmaniġġjar finanzjarju sod;

(a) li jivverifikaw li l-arranġamenti ta' 
mmaniġġjar u kontroll ġew stabbiliti u qed 
ikunu implimentati b'tali mod li jassiguraw 
li l-fondi tal-Unjoni qed ikunu użati b'mod 
effiċjenti u korrett, b'konformità mal-
prinċipji ta' mmaniġġjar finanzjarju sod u 
ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-
nisa;

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Filwaqt li jwettqu kontroll ta' ġestjoni 
u finanzjarju, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-korpi ta' monitoraġġ jinkludu 
esperti tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en


