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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

parti mill-fondi f'dan il-qasam għandha 
tibqa' mmirata lejn il-provvediment ta' 
appoġġ għan-nisa, peress li dawn huma l-
iktar persuni fir-riskju tal-faqar. Skont il-
livell tal-iżvilupp tar-reġjuni appoġġati, l-
għażla u l-għadd ta' prijoritajiet ta' 
investiment għall-appoġġ tal-FSE 
għandhom ukoll ikunu limitati.

Or. pl

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul,
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali. L-FSE għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies f'sitwazzjonijiet soċjoprofessjonali 
żvantaġġjati, pereżempju n-nies li jkunu 
qiegħda fit-tul jew in-nies li qed jiffaċċjaw 
l-esklużjoni soċjali. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-gruppi soċjali 
marġinalizzati li għandhom jiġi mmirati 
bħala benefiċjarji potenzjali tal-FSE. L-
FSE għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-
impriżi, is-sistemi u l-istrutturi bl-għan li 
jiffaċilita l-adattament tagħhom għal sfidi 
ġodda u biex jippromwovi tmexxija tajba u 
l-implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. pl

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r- (iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
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rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
tal-familja;

Or. pl

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. pl

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl


