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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 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 persuni diżokkupati u 
vulnerabbli li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw mikrointrapriża, inkluż fuq il-
bażi ta’ impjieg indipendenti, iżda 
m’għandhomx aċċess għal kreditu, 
b'attenzjoni partikolari għat-tkattir tal-
imprenditorjat fost in-nisa, filwaqt li 
wieħed jinnota li fl-Unjoni mara waħda 
biss minn 10 hija imprenditura f'paragun 
ma' raġel minn kull erbat irġiel.  Bħala l-
ewwel pass, fl-2010 il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill waqqfu l-Faċilità.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 (18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 
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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.

tat-Trattat, l-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-objettivi kontra d-
diskriminazzjoni għandhom jiġu promossi 
fl-assi u l-attivitajiet kollha tal-Programm. 
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.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) It-taqsimiet tal-‘ugwaljanza bejn is-
sessi’ u n-‘nondiskriminazzjoni’ tal-
Programm Komunitarju għall-Impjiegi u 
s-Solidarjetà Soċjali - Progress se jiġu 
inkorporati fil-Programm għad-Drittijiet 
u ċ-Ċittadinanza. Madankollu, il-
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-
Bidla u l-Innovazzjoni Soċjali, fl-
attivitajiet tiegħu, għandu jimmira li 
jtejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-forza 
tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u 
jippromwovi bilanċ aħjar bejn il-ħajja 
professjonali u dik privata. 

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla 

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

Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
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, it-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u l-promozzjoni ta' bilanċ aħjar bejn il-
ħajja professjonali u dik privata.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Jippromwovi postijiet tax-xogħol li 
joffru diversi possibilitajiet għall-
ħaddiema li jiksbu bilanċ san bejn il-ħajja 
professjonali u dik privata;

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali billi jżid id-disponibbiltà u l-
aċċessibilità tal-mikrofinanzjament għal 
gruppi vulnerabbli u mikrointrapriżi, u billi 
jagħti aċċess akbar għall-iffinanzjar għall-
intrapriżi soċjali.

(e) Jippromwovi l-impjiegi u l-inklużjoni 
soċjali billi jżid id-disponibbiltà u l-
aċċessibilità tal-mikrofinanzjament għal 
gruppi vulnerabbli u mikrointrapriżi 
b'attenzjoni partikolari għat-tkattir tal-
imprenditorjat fost in-nisa, u billi jagħti 
aċċess akbar għall-iffinanzjar għall-
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intrapriżi soċjali.

Or. en

Emenda 7

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 billi jimplimenta l-integrazzjoni 
sistematika tal-ġeneru fl-assi u l-
attivitajiet kollha tiegħu u jiġġieled kontra 
d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, l-
oriġini tar-razza jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jkun xieraq, għandu jintuża 
approċċ sensittiv għall-ġeneru fl-
allokazzjoni tal-fondi. 

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-ġbir ta’ dejta u statistiki kif ukoll l-
iżvilupp ta’ metodoloġiji, 
klassifikazzjonijiet, indikaturi u parametri 
referenzjarji komuni;

(a) Il-ġbir ta’ data u statistiki kif ukoll l-
iżvilupp ta’ metodoloġiji, 
klassifikazzjonijiet, indikaturi u parametri 
referenzjarji komuni, meta jkun xieraq 
maqsumin skont il-ġeneru u l-grupp ta' 
età;

Or. en

Emenda 10

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, il-
ġenituri monoparentali u n-nisa u l-irġiel 
li jkunu qed jagħmlu xogħol part-time 
minħabba responsabilitajiet ta' kura.

Or. en
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Emenda 11

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 il-ġeneri, 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. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 13

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 sistematika 
tal-ġeneru ġew irrispettati u l-
kunsiderazzjonijiet tal-
antidiskriminazzjoni, inklużi kwistjonijiet 
tal-aċċessibilità, ġew indirizzati permezz 
tal-attivitajiet tiegħu.
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Emenda 13

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 fit-tifsira tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011, u l-kompożizzjoni tal-
kumitat għandha tipprova tkun 
ibbilanċjata fir-rigward tal-ġeneru.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żvilupp ta’ servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema fl-impjieg permezz 
tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol fil-livell 
Ewropew; dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, li jvaraw mit-
tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ għal 
assistenza ta’ wara t-tqegħid fl-impjieg bil-
ħsieb tal-integrazzjoni b’suċċess tal-
applikant fis-suq tax-xogħol; dawn is-
servizzi għandhom jinkludu skemi ta’ 
mobilità fil-mira għall-mili ta’ postijiet tax-
xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
partikolari bħaż-żgħażagħ.

(b) Żvilupp ta’ servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema fl-impjieg permezz 
tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol fil-livell 
Ewropew; dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, li jvaraw mit-
tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ għal 
assistenza ta’ wara t-tqegħid fl-impjieg bil-
ħsieb tal-integrazzjoni b’suċċess tal-
applikant fis-suq tax-xogħol; dawn is-
servizzi għandhom jinkludu skemi ta’ 
mobilità fil-mira għall-mili ta’ postijiet tax-
xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
partikolari bħaż-żgħażagħ, il-ġenituri 
monoparentali u n-nisa u l-irġiel li jkunu 
qed jagħmlu xogħol part-time minħabba 
responsabilitajiet ta' kura.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, persuni f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom;

(a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, persuni f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom b'attenzjoni partikolari għat-
tkattir tal-imprenditorjat fost in-nisa;

Or. en


