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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn huwa rilevanti għan-nisa 
għal mill-inqas żewġ raġunijiet. L-ewwel, in-nisa huma rrappreżentati żżejjed fost il-persuni 
l-aktar fil-bżonn fl-UE. Il-femminizzazzjoni tal-faqar qed tiggrava taħt l-influwenza tat-
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku. Fost dawk li qed jgħixu fil-faqar hemm ħafna nisa aktar anzjani 
b’pensjonijiet baxxi, ommijiet li jrabbu waħedhom, nisa ddivorzjati, nisa b’impjiegi b’pagi 
baxxi jew prekarji.

It-tieni, in-nisa għadhom dawk li l-iktar jieħdu ħsieb fil-familji: dawk li jagħmlu x-xirja, li 
jsajru l-ikel, li jieħdu ħsieb dak kollu li huwa relatat mal-alimentazzjoni tal-familja tagħhom. 
Jekk id-dħul tal-familja jonqos, ħafna drabi, in-nisa huma dawk li jduru għal bank tal-ikel jew 
organizzazzjoni oħra tal-għajnuna meta dak id-dħul ma jipprovdix biżżejjed biex jitma’ l-
familja.
F’dan il-kuntest, għamilt proposti lil hinn mill-integrazzjoni tas-sessi u li jeħtieġu data mhux 
aggregata għas-sessi. Huwa vitali għan-nisa li l-provvista tal-għajnuna alimentari tal-UE ma’ 
jiqafx f’daqqa fl-1 ta’ Jannar 2014, meta jieqaf il-programm attwali użat minn 19-il Stat 
Membru. Biex ikun żgurat li l-Fond huwa ġust fir-rigward tad-dipendenza maħluqa matul 25 
sena, għandhom isiru aġġustamenti għall-allokazzjoni ta’ fondi fl-Istati Membri, u jeħtieġ li 
jiġu kkunsidrati xi wħud mir-riżervi prinċipali ta’ Stati Membri reżistenti fil-Kunsill.   

L-allokazzjoni bejn Stati Membri
Il-programm attwali jipprovdi 500 miljun euro fis-sena lil 19-il Stat Membru. Għall-perjodu 
2014-2020, 2.5 biljuni kienu proposti mill-Kummissjoni għall-Fond il-ġdid, imnaqqas għal 
2.1 biljuni mill-Kunsill fin-negozjati tal-MFF meta ġew miktuba, li jikkostitwixxi tnaqqis 
konsiderevoli. Fil-proposta attwali, l-Istati Membri kollha huma obbligati li jipparteċipaw, fis-
sens li l-fondi mnaqqsa se jinfirxu aktar u se jinkludu pajjiżi li attwalment ma’ jibbenefikawx 
mill-għajnuna alimentari tal-UE u li potenzjalment ma’ jixtiequx – għal diversi raġunijiet, 
inklużi pereżempju strutturi indipendenti diġà eżistenti. Dawk li bħalissa jiddependu fuq il-
programm se jinqatgħu severament jekk il-proposta għal dan il-Fond tibqa’ kif inhi.

Għalhekk, għamilt diversi proposti biex niżgura li l-UE tieħu r-responsabbiltà għad-
dipendenza attwali fuq l-għajnuna alimentari tal-UE:

L-Istati Membri m’għandhomx ikunu obbligati li jipparteċipaw, iżda jistgħu jagħżlu jekk 
jipparteċipawx jew le. 

L-indikaturi użati biex jinqasmu r-riżorsi għandhom ikunu l-perċentwal ta’ persuni bi 
privazzjoni materjali gravi f’pajjiż, u d-data l-aktar aġġornata dwar bidliet riċenti fil-
popolazzjoni li tgħix fi djar b’intensità vera baxxa ta’ xogħol. Il-firxa tad-dipendenza fuq il-
programmi preċedenti ta’ għajnuna alimentari għandha tiġu meqjusa. 

Ir-rata ta’ kofinanzjament għandha tiġi differenzjata skont il-livelli ta’ ġid fi Stati Membri, 
biex ikun żgurat li l-Fond jilħaq prinċipalment lil dawk li għandhom bżonnu l-aktar.

L-Istati Membri li jopponu l-fond fuq prinċipju mhux se jiġu sfurzati biex jipparteċipaw 
kontra r-rieda tagħhom, u dan potenzjalment inaqqas ir-reżistenza tagħhom.

It-tisħiħ ta’ katini ta’ provvista lokali tal-ikel u l-iskambju ta’ prattika tajba
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Għal ħafna organizzazzjonijiet tal-għajnuna, l-għajnuna alimentari tal-UE mhijiex l-unika sors 
ta’ ikel, u f’ħafna Stati Membri, banek tal-ikel jiffunzjonaw mingħajr appoġġ pubbliku, billi 
jagħmlu użu ta’ ikel offrut mill-katini ta’ provvista lokali tal-ikel.
Għandu jkun possibbli għal organizzazzjonijiet tal-għajnuna fl-Istati Membri kollha biex 
jagħmlu iktar użu mill-ikel li kieku jiġi mormi, fi ħdan il-konfini ta’ sigurtà fl-ikel u iġjene. 
Biex jinbnew relazzjonijiet strutturali ma’ manifatturi, supermarkets, bdiewa, ristoranti, eċċ., 
organizzazzjonijiet tal-għajnuna jeħtieġu ċerti faċilitajiet bħal trasport għall-ikel, faċilitajiet 
tal-ICT u ħiliet loġistiċi, kampanji ta’ kuxjenza pubblika biex jiġu attirati donaturi privati, 
ħiliet u ċertifikati għall-immaniġġjar tal-ikel fi ħdan regolamenti tas-saħħa, eċċ. Il-Fond 
għandu jipprovdi l-organizzazzjonijiet tal-għajnuna bil-mezzi biex jiżviluppaw u jsaħħu r-
relazzjonijiet strutturali mad-donaturi tal-ikel u l-finanzi.  Dan iservi għan doppju ta’ 
prevenzjoni ta’ ħela tal-ikel, filwaqt li jagħti opportunità lill-organizzazzjonijiet tal-għajnuna 
biex isiru inqas dipendenti fuq għajnuna alimentari diretta mill-UE.
Barra minn hekk, il-Fond għandu jrawwem skambju ta’ prattika tajba madwar l-UE, bejn 
organizzazzjonijiet tal-għajnuna li huma dipendenti fuq għajnuna alimentari tal-UE u dawk li 
mhumhiex, u tifrix ta’ innovazzjoni soċjali fl-għajnuna għall-persuni l-aktar fil-bżonn.

Tiġi evitata dipendenza ġdida u titnaqqas id-dipendenza eżistenti
L-iktar aspett importanti tal-Fond huwa li jiġi żgurat li dawk li jiddependu minn programmi 
preċedenti tal-UE ma’ jitħallewx  f’daqqa waħda mingħajr ikel fl-2014. Il-possibilitajiet li l-
Fond jiġi approvat mill-Kunsill ser jiżdiedu jekk il-Fond jimmira li jnaqqas b’mod gradwali 
d-dipendenza fuq għajnuna alimentari diretta tal-UE u jevita li joħloq dipendenzi ġodda. 
Organizzazzjonijiet tal-għajnuna jistgħu jiġu assistiti mill-faċilitajiet kollha, materjali u 
appoġġ ieħor li jeħtieġu biex b’mod gradwali jaqilbu għall-katini ta’ provvista lokali tal-ikel 
bħal supermarkets, manifatturi, bdiewa, eċċ., sabiex dawk li huma l-aktar fil-bżonn ma jiġux 
maqtugħin mill-għajnuna alimentari, issa jew fil-ġejjieni. 

Koerenza mat-taffija strutturali tal-faqar
L-għan aħħari tal-politiki tal-faqar irid ikun li joħroġ lill-persuni l-aktar fil-bżonn, li l-
maġġoranza tagħhom huma nisa, mill-faqar. Għalhekk huwa mhux biss importanti li l-
organizzazzjonijiet tal-għajnuna li jipparteċipaw fil-Fond iwettqu wkoll attivitajiet għall-
inklużjoni soċjali u li jkollhom x’taqsmu mill-qrib ma’ programmi nazzjonali għall-qerda tal-
faqar, iżda wkoll li l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jiżviluppaw attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali flimkien mal-finanzjament mill-FSE, filwaqt li jevitaw finanzjament doppju tal-istess 
operazzjonijiet tal-għajnuna.

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:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni materjali jew saħansitra 
privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 
qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 
huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-
miżuri ta’ attivazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 
partikolari tar-Regolament (UE) 
Nru […FSE]. 

(2) L-għadd ta’ persuni li jbatu minn 
privazzjoni materjali jew saħansitra 
privazzjoni materjali gravi fl-Unjoni 
qiegħed jiżdied u dawk il-persuni ta’ spiss 
huma esklużi wisq biex jibbenefikaw mill-
miżuri ta’ attivazzjoni tar-
Regolament (UE) Nru [...CPR], u, b’mod 
partikolari tar-Regolament (UE) 
Nru […FSE] billi dan l-iżvilupp imur 
kontra l-għan stabbilit fl-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Billi l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni koerenti 
tal-perspettiva tal-ġeneru fl-istadji kollha 
tat-tħejjija, l-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-Fondi CSF billi jintużaw 
metodi tal-valutazzjoni tal-ibbaġitjar skont 
is-sessi.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Unjoni, mill-1987, ipprovdiet liċ-
ċittadini l-aktar fil-bżonn tagħha, li l-
maġġoranza tagħhom huma nisa, 
b’għajnuna alimentari diretta minn 
ħażniet agrikoli. Dan wassal għas-
sitwazzjoni fejn persuni l-aktar fil-bżonn 
saru dipendenti fuq il-provvista diretta tal-
ikel tal-UE għall-persuni l-aktar fil-
bżonn. Ħafna benefiċjarji għandhom 
sorsi ta’ provvisti oħra li mhumiex bl-
appoġġ tal-UE bħal supermarkets lokali 
jew reġjonali, bdiewa, manifatturi, 
ristoranti, eċċ. Il-Fond għandu jappoġġja 
l-iżvilupp jew it-tisħiħ ta' dawn il-katini 
ta’ provvista lokali.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Il-fond għandu jevita l-ħolqien ta’ 
strutturi ġodda ta’ dipendenza ta’ 
assistenza għal benefiċjarji kif definit fl-
Artikolu 4.1. 

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Sabiex jiġu rrispettati l-għażliet tal-
politiki nazzjonali, il-parteċipazzjoni fil-
Fond hija fakultattiva għall-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Billi l-Istati Membri għandhom 
jippermettu wkoll parteċipazzjoni 
bbilanċjata ta’ nisa u rġiel fil-ġestjoni u l-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi 
fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali u 
jirrappurtaw dwar progress f’din il-
kwistjoni.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Billi 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, ta’ 
orjentazzjoni sesswali jew tal-identità tal-
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ġeneru matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi billi 
tingħata attenzjoni partikolari lil dawk li 
jaffaċċjaw diskriminazzjonijiet multipli. l-
aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà 
għandha tkun wieħed mill-kriterji li 
għandhom jiġu osservati fid-definizzjoni 
ta’ operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fondi 
u li għandu jittieħed kont tagħhom matul 
id-diversi stadji tal-implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
ex post. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
stħarriġiet fuq il-persuni l-aktar fil-bżonn li 
bbenefikaw mill-programm operattiv u, 
jekk meħtieġ, permezz ta’ evalwazzjonijiet 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

(12) Sabiex tittejjeb il-kwalità u d-disinn 
ta’ kull programm operattiv u tiġi evalwata 
l-effikaċja u l-effiċjenza tal-Fond, 
għandhom isiru evalwazzjonijiet ex ante u 
ex post. Dawk l-evalwazzjonijiet 
għandhom jiġu ssupplimentati minn 
stħarriġiet, inkluż data mqassma skont is-
sess, fuq il-persuni l-aktar fil-bżonn li 
bbenefikaw mill-programm operattiv u 
permezz ta’ evalwazzjonijiet u skrinjar tal-
politiki kollha fir-rigward tal-impatti 
differenti tagħhom fuq in-nisa u l-irġiel
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni. Ir-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri u tal-
Kummissjoni f’dan ir-rigward għandhom 
jiġu speċifikati.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita l-livell
massimu ta’ kofinanzjament mill-Fond 
għall-programmi operattivi biex tipprovdi
għal effett multiplikatur tar-riżorsi tal-
Unjoni, filwaqt li għandha tiġi indirizzata 
s-sitwazzjoni tal-Istati Membri li qegħdin 
jiffaċċjaw diffikultajiet baġitarji 
temporanji.

(15) Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit il-livell
xieraq ta’ kofinanzjament mill-Fond għall-
programmi operattivi biex jipprovdi
solidarjetà u effett multiplikatur tar-riżorsi 
tal-Unjoni, filwaqt li għandha tiġi 
indirizzata s-sitwazzjoni tal-Istati Membri 
li qegħdin jiffaċċjaw diffikultajiet baġitarji 
temporanji.

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “Stat Membru” jfisser Stat Membru 
li għażel li jipparteċipa fil-Fond.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Fond m’għandux jinterferixxi mal-prattiki nazzjonali li attwalment qed jaħdmu sew kontra 
r-rieda ta’ Stat Membru.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’ 
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 

Il-Fond għandu jippromwovi l-koeżjoni 
soċjali fl-Unjoni billi jikkontribwixxi biex 
tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-faqar ta’ 
mill-inqas 20 miljun mill-għadd ta’ persuni 
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fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020.Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi l-agħar forom ta’ 
faqar fl-Unjoni billi jipprovdi għajnuna 
mhux finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-
bżonn. Dan l-objettiv għandu jitkejjel skont 
l-għadd ta’ persuni li jirċievu assistenza 
mill-Fond.

fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali 
skont l-istrateġija Ewropa 2020. Il-Fond 
għandu jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-
objettiv speċifiku li jtaffi u jeqred l-agħar 
forom ta’ faqar fl-Unjoni billi jipprovdi 
għajnuna mhux finanzjarja lill-persuni l-
aktar fil-bżonn. Dan l-objettiv għandu 
jitkejjel skont l-għadd ta’ persuni li jirċievu 
assistenza mill-Fond u billi jiġi evalwat 
kwalitattivament u kwantitattivament it-
titjib strutturali għall-benefiċjarji finali, 
imqassam skont is-sess, bħala riżultat ta’ 
dik l-għajnuna. Il-fond għandu 
jippromwovi katini ta’ provvista lokali u 
reġjonali tal-ikel għall-benefiċċju tal-
persuni l-aktar fil-bżonn.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 a
Il-fond għandu jimmira biex inaqqas 
b’mod gradwali d-dipendenza tal-
benefiċjarji mill-għajnuna diretta mhux 
finanzjarja mill-Unjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1 dwar il-perijodu ta’ 
implementazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Fond għandu jappoġġja skemi 1. Il-Fond jista’, fuq it-talba ta’ Stat 
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nazzjonali ta’ sostenn fejn prodotti tal-ikel 
u prodotti bażiċi għall-konsumatur għall-
użu personali ta’ persuni jew tat-tfal 
mingħajr akkomodazzjoni jitqassmu lill-
persuni l-aktar fil-bżonn permezz ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 
mill-Istati Membri.

Membru, jappoġġja skemi nazzjonali ta’ 
sostenn fejn prodotti tal-ikel u prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew tat-tfal mingħajr 
akkomodazzjoni jitqassmu lill-persuni l-
aktar fil-bżonn permezz ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba magħżula 
mill-Istati Membri, filwaqt li jitqiesu l-
bżonnijiet speċifiċi tan-nisa u l-irġiel.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Fond jista’ jappoġġja miżuri ta' 
sostenn, li jikumplimentaw l-għoti ta’ ikel 
u ta’ prodotti, li jikkontribwixxu għall-
inklużjoni soċjali tal-persuni l-aktar fil-
bżonn.

2. Il-Fond jista’, fuq it-talba ta' Stat 
Membru, jappoġġja miżuri ta' sostenn li 
jikkontribwixxu għall-inklużjoni soċjali 
tal-persuni l-aktar fil-bżonn

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Fond jista’ jipprovdi lill-benefiċjarji 
b’assistenza biex jagħmlu iktar użu jew 
użu iktar effiċjenti tal-katini ta’ provvista 
lokali, u b’hekk jimpedixxi l-ħela tal-ikel 
u jkattar il-provvista tal-ikel għall-persuni 
l-aktar fil-bżonn independentement mill-
Fond.

Or. en
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’ 
prattiki tajba fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn.

3. Il-Fond għandu jippromwovi t-tagħlim 
reċiproku, in-netwerking u t-tixrid ta’ 
prattiki tajba, inkluża s-sensittività lejn is-
sessi, fil-qasam ta’ għajnuna mhux 
finanzjarja lill-persuni l-aktar fil-bżonn. L-
Istati Membri li mhumiex qed 
jipparteċipaw f'dan il-Fond għandhom 
jiġu mħeġġa biex jikkooperaw fit-tixrid ta’ 
prattiki tajba.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fond, 
b’mod partikolari permezz ta’ monitoraġġ, 
rapportar u evalwazzjoni.

(19) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw l-effikaċja tal-Fond, 
b’mod partikolari permezz ta’ monitoraġġ, 
rapportar u evalwazzjoni, inklużi 
indikaturi bbażati fuq is-sess.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-

(21) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-
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irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi matul l-
istadji varji tal-implimentazzjoni tal-Fond. 
Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi xierqa sabiex 
jipprevjenu kull diskriminazzjoni bbażata 
fuq sess, oriġini razzjali jew etnika, 
reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, jew 
orjentazzjoni sesswali fil-kisba tal-aċċess 
għall-Fond.

irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sessi jiġu promossi f’kull 
stadju tal-implimentazzjoni tal-Fond, 
inkluża l-evalwazzjoni ex post. Il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jieħdu passi xierqa sabiex jipprevjenu kull 
diskriminazzjoni bbażata fuq sess, oriġini 
razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età, jew orjentazzjoni sesswali 
fil-kisba tal-aċċess għall-Fond.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru, skont l-Artikolu 84 (5) tar-
Regolament (UE) Nru… (CPR), mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-
Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, li tistabbilixxi l-analiżi 
annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat 
Membru fost Stati Membri li jkunu talbu 
biex jipparteċipaw, skont l-Artikolu 84(5)
tar-Regolament (UE) Nru… (CPR), 
mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ 
dan l-Artikolu, ibbażat fuq l-indikaturi li 
ġejjin stabbiliti mill-Eurostat:

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa;

(a) il-popolazzjoni li tbati minn privazzjoni 
materjali severa bħala perċentwal tal-
popolazzjoni totali;



PE504.192v01-00 14/20 PA\925421MT.doc

MT

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-popolazzjoni li tgħix fi 
djarb’intensità tax-xogħol vera baxxa.

(b) bidla riċenti fil-popolazzjoni li tgħix fi 
djar b’intensità tax-xogħol vera baxxa.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tqis il-firxa tad-
dipendenza tal-persuni l-aktar fil-bżonn 
minn programmi alimentari tal-Unjoni 
għad-distribuzzjoni lill-persuni l-aktar fil-
bżonn bħala riżultat tal-parteċipazzjoni 
tal-Istati Membri fi programmi taħt ir-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) 
Nru 1290/2005, (KE) Nru 1234/2007 jew 
ir-Regolament (UE) Nru 121/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jissottometti 
lill-Kummissjoni programm operattiv, li 

1. Kull Stat Membru parteċipanti li jitlob li 
jagħmel użu mill-Fond għandu 
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jkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2014 
sal-31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet 
xhur mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, li jkun fih dawn l-punti li 
ġejjin:

jissottometti lill-Kummissjoni programm 
operattiv, li jkopri l-perjodu bejn l-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020, fi żmien tliet xhur 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, li 
jkun fih dawn l-punti li ġejjin:

Or. en

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) strateġija li tiddeskrivi kif il-miżuri 
tal-appoġġ se jappoġġjaw l-iżvilupp tal-
katini ta’ provvista lokali u reġjonali tal-
ikel għall-benefiċċju tal-persuni l-aktar 
fil-bżonn,

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) strateġija li tiddeskrivi kif jista’ 
jinkiseb tnaqqis b’mod gradwali fid-
dipendenza tal-benefiċjarji mill-assistenza 
msemmija fl-Artikolu 4.1 mix-xiri mis-suq 
matul il-perjodu tal-implementazzjoni,

Or. en
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi operattivi għandhom 
jitfasslu mill-Istati Membri jew minn 
kwalunkwe awtorità maħtura minnhom 
f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 
u lokali kompetenti u awtoritajiet pubbliċi 
oħra kif ukoll il-korpi li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili u l-korpi responsabbli 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni.

2. Il-programmi operattivi għandhom 
jitfasslu mill-Istati Membri jew minn 
kwalunkwe awtorità maħtura minnhom 
f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 
u lokali kompetenti u awtoritajiet pubbliċi 
oħra kif ukoll il-korpi li jirrappreżentaw 
lis-soċjetà ċivili u l-korpi responsabbli 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u n-
nondiskriminazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-programmi 
operattivi għandhom ikunu marbuta mill-
qrib ma’ politiki nazzjonali ta’ inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-
femminizzazzjoni tal-faqar li dejjem 
tiżdied.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jabbozzaw 
ir-rapport annwali ta’ implimentazzjoni 
skont il-mudell adottat mill-Kummissjoni, 
inkluż il-lista tal-indikaturi komuni tal-
input u tar-riżultat.

2. L-Istati Membri għandhom jabbozzaw 
ir-rapport annwali ta’ implimentazzjoni 
skont il-mudell adottat mill-Kummissjoni, 
inkluż il-lista tal-indikaturi komuni tal-
input u tar-riżultat. 

Dawn l-indikaturi għandhom jinkludu:
(a) bidla riċenti fl-infiq tal-politika soċjali 
li tindirizza privazzjoni materjali gravi 
kemm f’termini assoluti, fir-rigward tal-
PDG u fir-rigward ta’ nfiq pubbliku 
totali;
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(b) bidliet riċenti fil-leġiżlazzjoni tal-
politika soċjali li tindirizza l-aċċess għall-
finanzjament għall-privazzjoni materjali 
gravi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat l-effett pervers li Stat Membru juża dan il-fond biex jirtira mir-
responsabbiltajiet tal-politika soċjali tiegħu huwa essenzjali li l-Kummissjoni tkun tista’ 
tkejjel kif dan il-Fond ikollu impatt fuq il-politika ta’ Stat Membru biex jindirizza l-
privazzjoni materjali gravi.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-kontribuzzjoni għall-objettiv tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u 
valutazzjoni dwar jekk il-prespettiva tal-
ġeneri hijiex integrata kif jixraq.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat dwar il-benefiċjarji finali 
fl-2017 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni.

(2) L-awtorità maniġerjali għandha twettaq 
stħarriġ strutturat li jkun fih data mhux 
aggregata għas-sessi dwar il-benefiċjarji 
finali fl-2015 u fl-2021, skont il-mudell 
ipprovdut mill-Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punti (a) u (b) (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Kofinanzjament
1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv m’għandhiex tkun 
ogħla minn:

(a) 60% tan-nefqa pubblika;
(b) 85% tan-nefqa pubblika fil-każ ta' 
appoġġ fi Stati Membri eliġibbli għal 
appoġġ taħt il-Faċilità Ewropea ta’ 
Stabbiltà Finanzjarja (EFSF), il-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà 
(MES) jew il-Fond Soċjali Ewropew 
(FSE);

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni u faċilitajiet 
biex jitwettqu l-miżuri msemmija fl-
Artikolu 4(2a) jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-benefiċjarji għandhom ikunu 
jistgħu jagħmlu użu effiċjenti u ottimali 
mill-fondi Ewropej li jindirizzaw it-
tnaqqis tal-faqar, bħall-FSE u l-Fond 
stabbilit taħt l-Artikolu 1, filwaqt li jiġi 
evitat il-finanzjament doppju tal-
operazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Organizzazzjonijiet li qed jagħmlu użu mill-MDP jista' jkollhom miżuri paralleli li qed jiġu 
ffinanzjati mill-FSE, bħal taħriġ jew kura. Dan għandu jibqa’ possibbli filwaqt li ma jistax 
iwassal għal finanzjament doppju. Huwa mportanti li l-benefiċjarji jiġu megħjuna f’dan ir-
rigward.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt -k (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eliġibbiltà tan-nefqa Eliġibbiltà tan-nefqa

(-k) spejjeż imħallsa minn korpi pubbliċi 
jew organizzazzjonijiet imsieħba mmirati 
lejn it-tisħiħ ta’ katini ta’ provvista lokali 
tal-ikel;

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(r) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn.

Or. en


