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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Skont l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet finanzjati permezz tal-Fondi 
tal-QSK tikkontribwixxi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel, u tqis il-Patt Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2011-2020. 
L-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju 
tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
għandha tinkludi data u indikaturi msejsa 
fuq il-ġeneru, kif ukoll objettivi u kriterji 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u għandha 
tinvolvi korpi tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri f’diversi stadji tal-
implimentazzjoni, b’mod partikolari fl-
ippjanar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-
politika ta' koeżjoni u l-governanza 
ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-

imħassar
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effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK 
tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-
fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk 
meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza 
l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun 
qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-
proċess għandu jkun wieħed gradwali, u 
jibda b'emendi għall-Kuntratt ta' Sħubija 
u għall-programmi li jappoġġjaw ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-
indirzzar ta' żbilanċi makroekonomiċi u 
diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-
użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat 
Membru jonqos milli jieħu azzjoni 
effettiva fil-kuntest tal-proċess ta' 
governanza ekonomika, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-
pagament u l-impenji kollha jew parti 
minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-
sospensjonijiet għandhom ikunu 
proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt 
tal-programmi individiwali għall-
indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u 
soċjali tal-Istat Membru relevanti u 
emendi preċedenti għall-Kuntratt ta' 
Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-
sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn 
l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-
impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija 
tal-Istat Membru kkonċernat. Is-
sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-
fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat 
Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-
Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġu sospiżi l-ħlasijiet u l-impenji mill-QSK għal pajjiżi ekonomikament fraġli jikbru l-
iżbilanċi u l-inugwaljanzi soċjali u reġjonali – li jolqtu lin-nisa b’mod partikolari.



PA\900413MT.doc 5/17 PE487.962v01-00

MT

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għal investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u li jiġu adottati kriterji oġġettivi 
għall-allokazzjoni tagħhom lir-reġjuni u 
lill-Istati Membri. Sabiex tiġi nkoraġġita l-
aċċellerazzjoni meħtieġa tal-iżvilupp tal-
infrastruttura fit-trasport u l-enerġija, kif 
ukoll it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni madwar l-Unjoni, għandha 
tinħoloq Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali 
mill-Fondi u l-ammonti trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk, 
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b'hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni.

(57) Jeħtieġ li jiġu ffissati l-limiti ta’ dawk 
ir-riżorsi għal investiment għat-tkabbir u l-
impjiegi u li jiġu adottati kriterji oġġettivi 
għall-allokazzjoni tagħhom lir-reġjuni u 
lill-Istati Membri. Sabiex tiġi nkoraġġita l-
aċċellerazzjoni meħtieġa tal-iżvilupp tal-
infrastruttura fit-trasport u l-enerġija, kif 
ukoll it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni madwar l-Unjoni, għandha 
tinħoloq Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. L-
allokazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali 
mill-Fondi u l-ammonti trasferiti mill-Fond 
ta’ Koeżjoni lill-Faċilità Nikkollegaw l-
Ewropa lil xi Stat Membru għandhom 
ikunu limitati għal limitu li jiġi ffissat 
filwaqt li titqies il-kapaċità ta’ dak l-Istat 
Membru partikolari li jassorbi dawn l-
approprjazzjonijiet. Barra minn hekk, 
f'konformità mal-miri ewlenin dwar it-
tnaqqis tal-faqar, huwa meħtieġ li l-iskema 
għall-appoġġ għall-ikel tiġi riorjentata lejn 
l-aktar persuni fil-bżonn biex b'hekk issir 
il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
iżvilupp armonjuż tal-Unjoni. Fid-dawl 
taż-żieda fil-faqar u l-malnutriment 
f’għadd ta’ pajjiżi b’riżultat tal-kriżi 
ekonomika, u fid-dawl tal-fatt li n-nisa 
huma grupp partikolarment vulnerabbli, 
l-impenji mill-FSE għandhom jiżdiedu 
meta mqabbla mal-qafas finanzjarju 
preċedenti biex ikopru l-ħtiġijiet ta' 
appoġġ għall-ikel.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-faqar u l-faqar estrem fl-Unjoni Ewropea żdiedu, mhux biżżejjed li jiġu 
aġġustati l-perċentwali allokati mingħajr ma jiżdied l-ammont globali tal-fondi. 
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b’dejta ewlenina fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal dejta miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' dejta
elettronika.

(67) Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta' 
informazzjoni essenzjali u aġġornata dwar 
l-implimentazzjoni ta' programm, huwa 
meħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-
Kummissjoni b’data ewlenija fuq bażi 
regolari. Sabiex jiġi evitat li jkun hemm piż 
addizzjonali fuq l-Istati Membri, dan 
għandu jiġi llimitat għal data miġbura fuq 
bażi kontinwa u t-trażmissjoni għandha 
titwettaq permezz ta' skambju ta' data
elettronika. Kull fejn ikun possibbli, id-
data għandha tingħata skont il-ġeneru. 

Or. pt

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt (c) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali,
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

(c) korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà 
ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
korpi responsabbli għall-promozzjoni ta' 
ugwaljanza u nondiskriminazzjoni, b’mod 
partikolari l-organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tan-nisa.

Or. pt
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi.

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-ġeneru tiġi promossa fit-
tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
programmi. Il-programmi għandu 
jkollhom l-għan li jeliminaw id-
diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel, 
b'mod partikolari fil-familja u fl-ambjent 
tax-xogħol. 

Or. pt

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi, b’mod 
partikolari meta jiġu stabbiliti l-kriterji u 
l-indikaturi, u meta jintgħażlu l-
benefiċjarji.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv:

Kull Fond tal-QSK għandu jappoġġa l-
objettivi tematiċi li ġejjin skont il-missjoni 
tiegħu sabiex jikkontribbwixxi għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, kif ukoll 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneru:

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt (7a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) il-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa u 
t-tisħiħ tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt (9)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar;

(9) il-promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar u l-inugwaljanzi 
soċjali;

Or. pt
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt (a) – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jistabbilixxi: Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jistabbilixxi:

(a) arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż:

(a) arranġamenti sabiex jiġi żgurat 
allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż, kif ukoll għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru, 
inkluż:

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – punt (ea) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Id-data kollha tal-Kuntratt ta’ 
Sħubija meta jkun possibbli għandha tiġi 
preżentata skont il-ġeneru. 

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar. 

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li hu 
konsistenti mal-Qafas Strateġiku Komuni u 
l-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm 
għandu jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi CSF u tal-azzjonijiet 
biex jinkiseb tnaqqis tal-piż amministrattiv 
fuq il-benefiċjarji.

1. Kull programm għandu jistabbilixxi 
strateġija għall-kontribut tal-programm 
għall-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneru li hu konsistenti 
mal-Qafas Strateġiku Komuni u l-Kuntratt 
ta’ Sħubija. Kull programm għandu 
jinkludi l-arranġamenti li jiżguraw 
implimentazzjoni effettiva, effiċjenti u 
kkoordinata tal-Fondi CSF u tal-azzjonijiet 
biex jinkiseb tnaqqis tal-piż amministrattiv 
fuq il-benefiċjarji. Meta jkun possibbli, id-
data kollha għandha tiġi preżentata skont 
il-ġeneru.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt (e) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiffoka fuq objettivi li jiġġieldu l-
inugwaljanzi soċjali u l-faqar u li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel.

Or. pt
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija; 

(a) id-definizzjoni taż-żona u tal-
popolazzjoni koperti mill-istrateġija, skont 
il-ġeneru;

Or. pt

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi 
tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira 
kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas 
tal-prestazzjoni.

1. Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' 
mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi 
l-implimentazzjoni tal-programm u l-
progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. 
B’hekk, għandu jqis id-data finanzjarja, l-
indikaturi komuni u speċifiċi għall-
programm, b’mod partikolari dawk 
relatati mal-kwistjoni tal-ġeneru, inklużi t-
tibdiliet fl-indikaturi tar-riżultati u l-
progress lejn valuri fil-mira kwantifikati, u 
l-għanijiet definiti fil-qafas tal-
prestazzjoni.

Or. pt

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-

2. Ir-rapporti annwali dwar l-
implimentazzjoni għandhom jagħtu l-
informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-
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programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-dejta finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri inklużi l-bidliet fl-indikaturi tar-
riżultati, u l-punti ta’ referenza definiti fil-
qafas tal-prestazzjoni. Id-dejta trasmessa 
għandha tkun marbuta mal-valuri għall-
indikaturi għal operazzjonijiet 
kompletament implimentati u anki għal 
operazzjonijiet magħżula. Għandhom juru 
wkoll l-azzjonijiet meħuda sabiex jintlaħqu 
l-kundizzjonalitajiet ex ante u kull 
problema li taffettwa l-prestazzjoni tal-
programm, u l-miżuri korrettivi meħuda. 

programm u l-prijoritajiet tiegħu 
b’referenza għad-data finanzjarja, għall-
indikaturi komuni u għal dawk speċifiċi 
għall-programm u l-valuri kwantifikati tal-
miri, b’mod partikolari dawk relatati mal-
kwistjoni tal-ġeneru, inklużi l-bidliet fl-
indikaturi tar-riżultati, u l-punti ta’ 
referenza definiti fil-qafas tal-prestazzjoni. 
Id-data trasmessa għandha tkun marbuta 
mal-valuri għall-indikaturi għal 
operazzjonijiet kompletament implimentati 
u anki għal operazzjonijiet magħżula. 
Għandhom juru wkoll l-azzjonijiet meħuda 
sabiex jintlaħqu l-kundizzjonalitajiet ex 
ante u kull problema li taffettwa l-
prestazzjoni tal-programm, u l-miżuri 
korrettivi meħuda. Meta jkun possibbli d-
data għandha tiġi preżentata skont il-
ġeneru.

Or. pt

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribuzzjoni tiegħu lejn 
il-kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh.

4. Ir-rapport tal-implimentazzjoni annwali 
ppreżentat fl-2019 u r-rapport tal-
implimentazzjoni finali għall-Fondi tal-
QSK għandhom, flimkien mal-
informazzjoni u l-valutazzjoni stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 3, jinkludu informazzjoni 
dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi 
tal-programm u l-kontribut tiegħu lejn il-
kisba tal-istrateġija tal-Unjoni tal-
promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u jivvalutawh, kif 
ukoll il-kontribut tagħhom għall-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni sistematika ta' kwistjonijiet 
relatati mal-ġeneru.

Or. pt
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, partikolarment fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti għal kull 
programm fil-qafas tal-prestazzjoni u s-
sostenn użat għall-objettivi marbutin mat-
tibdil fil-klima;

(b) il-progress lejn il-kisba tal-istrateġija 
tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u lejn il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-integrazzjoni sistematika ta’ 
kwistjonijiet relatati mal-ġeneru, 
partikolarment fir-rigward tal-għanijiet 
stabbiliti għal kull programm fil-qafas tal-
prestazzjoni u s-sostenn użat għall-objettivi 
marbutin mat-tibdil fil-klima;

Or. pt

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

5. Fl-2018 u l-2020, il-Kummissjoni 
għandha tinkludi fir-Rapport tal-Progress 
Annwali tagħha għal-laqgħa tar-Rebbiegħa 
tal-Kunsill Ewropew, taqsima li tagħti 
deskrizzjoni fil-qosor tar-rapport 
strateġiku, partikolarment fir-rigward tal-
progress li jkun sar lejn tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, u lejn il-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel u l-integrazzjoni sistematika ta’ 
kwistjonijiet relatati mal-ġeneru.

Or. pt



PE487.962v01-00 14/17 PA\900413MT.doc

MT

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku 
Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa 
rilevanti.

1. Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet 
biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-
implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll 
biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u 
l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi 
għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-
Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-
miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-
integrazzjoni sistematika ta’ kwistjonijiet 
relatati mal-ġeneru, kif ukoll fir-rigward 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) u l-
qgħad, fejn dan huwa rilevanti. 

Or. pt

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li 
jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-
produzzjoni u l-ġbir tad-data meħtieġa 
għall-valutazzjonijiet, inkluża d-data
marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn 
applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-
programmi. Meta jkun possibbli d-data 
għandha tiġi preżentata skont il-ġeneru.

Or. pt
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2– punt (a) – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-istrateġija tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, li tinkludi:

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm 
operazzjonali għall-istrateġija tal-Unjoni 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, kif ukoll għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni 
sistematika ta’ kwistjonijiet relatati mal-
ġeneru, li tinkludi:

Or. pt

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati, u l-
allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

(d) il-kontribut għall-approċċ integrat 
stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta' żoni 
ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew 
gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta' 
diskriminazzjoni jew esklużjoni, 
b'kunsiderazzjoni speċjali għal 
komunitajiet marġinalizzati u għan-nisa, li 
huma grupp saħansitra aktar vulnerabbli 
fi żminijiet ta’ kriżi, u l-allokazzjoni 
finanzjarja indikattiva; 

Or. pt
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 3 – punt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali u partikolarment fir-rigward 
tal-aċċess għall-finanzjament filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet tad-diversi gruppi fil-
mira f'riskju ta' din id-diskriminazzjoni u 
partikolarment ir-rekwiżiti tal-iżgurar tal-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi 
sabiex jiġu promossi opportunitajiet ugwali 
u tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi ta' sess, ta' oriġini razzjali jew 
etnika, ta' reliġjon jew twemmin, ta' 
diżabbiltà, ta' età jew ta' orjentazzjoni 
sesswali matul it-tħejjija, id-disinn u l-
implimentazzjoni tal-programm 
operazzjonali, kif ukoll matul il-proċess 
għall-istabbiliment tal-kriterji u l-
indikaturi u tal-għażla tal-benefiċjarji,u 
partikolarment fir-rigward tal-aċċess għall-
finanzjament filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet 
tad-diversi gruppi fil-mira f'riskju ta' din 
id-diskriminazzjoni u partikolarment ir-
rekwiżiti tal-iżgurar tal-aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabbiltà; 

Or. pt

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 111 – paragrafu (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, filwaqt li jitqiesu d-distakki
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati;

(1) l-importanza tal-assi prijoritarju għat-
twassil tal-prijoritajiet tal-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv, kif ukoll għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni 
sistematika ta’ kwistjonijiet relatati mal-
ġeneru, filwaqt li jitqiesu n-nuqqasijiet
speċifiċi li jridu jiġu indirizzati;

Or. pt
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