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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu fis-setturi pubbliċi, privati u 
t-tielet settur, billi jitqies ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’mod 
xieraq. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u ż-żieda 
ta’ soluzzjonijiet u prattiċi innovattivi 
permezz tal-esperimentazzjoni soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri b’mod 
aktar effettiv biex jirriformaw is-swieq tax-
xogħol u l-politiki tal-protezzjoni soċjali 
tagħhom. Għandu jaġixxi wkoll bħala 
katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.

(4) Il-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar 
u l-Esklużjoni Soċjali u l-inizjattivi 
ewlenin tal-Innovazzjoni tal-Unjoni 
jidentifikaw l-innovazzjoni soċjali bħala 
għodda b’saħħitha sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
ġodda tax-xogħol u l-istili tal-ħajja, u l-
aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-
ġustizzja soċjali, l-edukazzjoni u l-kura tas-
saħħa. Il-Programm għandu jagħti appoġġ 
lil azzjoni sabiex tiżdied b’mod 
proporzjonali l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu fis-setturi pubbliċi, privati u 
t-tielet settur, billi jitqies ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali b’mod 
xieraq. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-analiżi u ż-żieda ta’ 
soluzzjonijiet u prattiċi innovattivi permezz 
tal-esperimentazzjoni soċjali sabiex jassisti 
lill-Istati Membri b’mod aktar effettiv biex 
jirriformaw is-swieq tax-xogħol, il-politika 
tal-impriżi u l-politiki tal-protezzjoni 
soċjali tagħhom. Għandu jaġixxi wkoll 
bħala katalist għal sħubijiet u netwerking 
transnazzjonali bejn l-atturi tas-settur 
pubbliku, privat u t-tielet settur kif ukoll 
jagħti appoġġ fl-involviment tagħhom fit-
tfassil u l-implimentazzjoni ta’ approċċi 
ġodda fl-indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi 
soċjali urġenti.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) B’konformità mal-Istrateġija Ewropa 
2020, il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni.
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti kbar b’valur miżjud ċar tal-UE 
sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv kemm għall-benefiċjarji 
kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq simplifikat 
(iffinanzjar b’somma f’daqqa u ffinanzjar 
b’rata fissa) għandhom jintużaw aktar 
b’mod partikolari għall-implimentazzjoni 
tal-iskemi ta’ mobilità. Il-Programm 
għandu jkun post fejn wieħed jinqeda f’dak 
kollu li jkun jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament, billi jipprovdi 
finanzjament għall-mikro-kreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet u l-assistenza teknika.
Finalment, il-Programm għandu jipprovdi 
għal flessibbiltà tal-baġit permezz tal-
istabbiliment ta’ riżerva li għandha tiġi 
allokata fuq bażi annwali sabiex twieġeb 
għall-prijoritajiet tal-politika.

(5) Il-Programm għandu juża approċċ 
koerenti sabiex jippromwovi l-impjiegi u 
jiġġieled l-esklużjoni soċjali u l-faqar. L-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
razzjonalizzata u ssimplifikata, l-aktar 
permezz ta’ sett ta’ dispożizzjonijiet 
komuni li fost l-oħrajn jinkludu għanijiet 
ġenerali, tipoloġija tal-azzjonijiet, 
arranġamenti ta’ sorveljar u evalwazzjoni.
Il-Programm għandu jiffoka wkoll fuq 
proġetti kbar b’valur miżjud ċar tal-UE 
sabiex jilħaq il-massa kritika u jnaqqas il-
piż amministrattiv kemm għall-benefiċjarji 
kif ukoll għall-Kummissjoni. Barra minn 
hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq simplifikat 
(iffinanzjar b’somma f’daqqa u ffinanzjar 
b’rata fissa) għandhom jintużaw aktar 
b’mod partikolari għall-implimentazzjoni 
tal-iskemi ta’ mobilità. Il-Programm 
għandu jkun post fejn wieħed jinqeda f’dak 
kollu li jkun jeħtieġ għall-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament, billi jrawwem it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet, it-titjib u l-
modernizzazzjoni teknoloġika u billi 
jipprovdi finanzjament għall-mikro-
kreditu, it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-
assistenza teknika. Finalment, il-Programm 
għandu jipprovdi għal flessibbiltà tal-baġit 
permezz tal-istabbiliment ta’ riżerva li 
għandha tiġi allokata fuq bażi annwali 
sabiex twieġeb għall-prijoritajiet tal-
politika.

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament għall-SMEs għandu jippermettilhom jaġġornaw u jimmodernizzaw 
teknoloġikament, sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw id-diffikultajiet u l-ostakli li jaffaċċaw, 
b’mod partikolari l-ostakli assoċjati mal-konċentrazzjoni u l-monopolizzazzjoni tas-setturi 
tal-industija, tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni.

Emenda 3
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Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jeħtieġ li jiġu kkonsolidati d-
dimensjonijiet soċjali tas-suq uniku.  
Minħabba li jeħtieġ li tissaħħaħ il-fiduċja 
fis-suq uniku u l-moviment liberu tas-
servizzi billi jiġi żgurat ir-rispett tad-
drittijiet tal-ħaddiema, huwa neċessarju li 
jiġi żgurat li d-drittijiet kemm tal-
ħaddiema kif ukoll tal-intraprendituri 
għal moviment liberu madwar l-Unjoni 
jingħataw status ugwali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-ambitu ta’ EURES għandu jitwessa’ 
sabiex jiżviluppa u jappoġġja skemi ta’ 
mobilità mmirati fil-livell tal-Unjoni bil-
ħsieb li jimtlew postijiet tax-xogħol battala 
fejn ġew identifikati nuqqasijiet tas-suq 
tax-xogħol. B’mod konformi mal-
Artikolu 47 tat-Trattat, l-iskema għandha 
tiffaċilita l-mobilità fost ħaddiema 
żgħażagħ.

(12) L-ambitu ta’ EURES għandu jitwessa’ 
sabiex jiżviluppa u jappoġġja skemi ta’ 
mobilità mmirati fil-livell tal-Unjoni bil-
ħsieb li jimtlew postijiet tax-xogħol battala 
fejn ġew identifikati nuqqasijiet tas-suq 
tax-xogħol. Fid-dawl ta' livell għoli ta' 
qgħad fost iż-żgħażagħ u b’mod konformi 
mal-Artikolu 47 tat-Trattat, l-iskema 
għandha tiffaċilita b’mod speċjali l-
mobilità fost ħaddiema żgħażagħ fl-
Unjoni.

Emenda 5

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 

(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 
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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.

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. Huwa 
importanti wkoll li l-kreditu offrut isir 
aktar flessibbli permezz ta' istituzzjonijiet 
mhux bankarji u li dan ikun adegwat biex 
ikopri t-titjib u l-modernizzazzjoni 
teknoloġika meħtieġa għas-salvagwardja 
tal-likwidità u l-indipendenza tal-
intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) 'Esperimentazzjoni soċjali' tfisser 
esperimenti li jkollhom l-għan li jipprovdu 
reazzjonijiet innovattivi għall-ħtiġijiet 
soċjali. Din isseħħ f'kuntesti definiti, 
filwaqt li tippermetti monitoraġġ u 
valutazzjoni, biex b'hekk jitnaqqsu kemm 
l-ispejjeż soċjali kif ukoll ir-riskji tal-
investiment.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika u l-
leġiżlazzjoni tal-impjiegi u soċjali tal-

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġja l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika u l-
leġiżlazzjoni tal-impjiegi u soċjali tal-



AD\901422MT.doc 7/17 PE483.686v02-00

MT

Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 
bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 
bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra; Hu għandu 
jiffoka fuq l-iżvilupp ta' strateġiji komuni 
Ewropej li jipproduċu titjib reali fl-
impjiegi u l-politika soċjali u fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha 
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi 
soċjali.

(c) L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-
Intraprenditorija Soċjali li għandha 
tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għal 
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u intrapriżi 
soċjali, speċjalment il-kooperattivi, is-
soċjetajiet reċiproċi u l-mikrointrapriżi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, aċċessibbli u effiċjenti u 
jiffaċilita r-riforma tal-politika, billi ssir 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

(b) Jappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, dejjem iżjed flessibbli u 
effiċjenti u jiffaċilita r-riforma tal-politika, 
billi ssir promozzjoni tal-governanza tajba, 
it-tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni 
soċjali;

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd;

(d) Jikkonsolida s-suq uniku billi 
jippromwovi l-mobilità ġeografika tal-
ħaddiema u jsaħħaħ l-opportunitajiet tax-
xogħol billi jiżviluppa s-swieq tax-xogħol 
tal-Unjoni li huma miftuħin u aċċessibbli 
għal kulħadd billi jiġu rispettati u garantiti 
l-moviment liberu u d-drittijiet tal-
ħaddiema madwar l-Unjoni;

Emenda 11

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, u billi 
jagħti aċċess akbar għall-iffinanzjar għall-
intrapriżi soċjali, bħala mezz biex jitjiebu 
l-likwidità u l-indipendenza tagħhom.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Iħeġġeġ il-ħolqien ta’ impjiegi bi 
drittijiet ta’ impjieg diċenti u l-
antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda 
għal xogħlijiet ġodda u ta’ kwalità, filwaqt 
li l-politiki ta’ impjieg u dawk soċjali 
jintrabtu mal-politiki industrijali u 
strutturali li jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn 
ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
b'livell baxx ta' karbonju.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 17 % għandhom jiġu allokati 
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;

(a) 50 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 17 % għandhom jiġu allokati 
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment;

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt (c).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 20 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali.

(c) 30 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali.

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-problemi ewlenin li tinqala’ fit-twaqqif u l-operat tal-SMEs hija d-diffikultà biex 
jinkiseb finanzjament, u għalhekk qed jiġi propost it-tisħiħ tal-assi tal-mikrofinanzjament.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel użu mill-
appropriazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 għall-assistenza finanzjarja, 
teknika u/jew amministrattiva, b’mod 
partikolari b’rabta mal-awditjar, l-
esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni, il-
laqgħat tal-esperti, u l-attivitajiet tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-

3. Il-Kummissjoni tista’ tagħmel użu mill-
approprjazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 għall-assistenza finanzjarja, 
teknika u/jew amministrattiva, b’mod 
partikolari b’rabta mal-awditjar, l-
esternalizzazzjoni tat-traduzzjoni, il-
laqgħat tal-esperti, u l-attivitajiet tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjoni għall-
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benefiċċju reċiproku tal-Kummissjoni ul-
benefiċjarji.

benefiċċju reċiproku tal-Kummissjoni u l-
benefiċjarji, biex b'hekk jiġi żgurat it-
tisħiħ tal-kontroll tal-infiq.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt;

(c) Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-
impatt indipendenti;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Skambji u tixrid ta’ prattika tajba, 
approċċi innovattivi u esperjenza, 
reviżjonijiet inter pares, valutazzjoni 
komparattiva u tagħlim reċiproku fil-livell 
Ewropew;

(a) Skambji, identifikazzjoni u tixrid ta’ 
prattika tajba, approċċi innovattivi u 
esperjenza, reviżjonijiet inter pares, 
valutazzjoni komparattiva u tagħlim 
reċiproku fil-livell Ewropew;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Avvenimenti, konferenzi u seminars 
tal-Presidenza tal-Kunsill;

(b) Avvenimenti, konferenzi u seminars 
importanti tal-Presidenza tal-Kunsill, bil-
kundizzjoni li jkunu ġustifikati kif xieraq;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Organizzazzjoni ta’ gruppi ta’ ħidma 
tal-uffiċjali nazzjonali sabiex iwettqu l-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi 
tal-Unjoni;

(c) Organizzazzjoni ta’ gruppi ta’ ħidma 
tal-uffiċjali nazzjonali sabiex iwettqu l-
monitoraġġ tal-implimentazzjoni xierqa
tal-liġi tal-Unjoni;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, u s-servizzi tal-impjiegi 
reġjonali u lokali fil-livell Ewropew;

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati u partijiet interessati 
relevanti oħra, l-awtoritajiet nazzjonali, u 
s-servizzi tal-impjiegi reġjonali u lokali fil-
livell Ewropew;

Emenda 21

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-
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, kif ukoll il-
ħtiġijiet tas-suq intern, sabiex jissaħħaħ 
il-funzjonament tajjeb tiegħu.

Emenda 22
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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 
annwali 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. Ir-rapport 
għandu jkun ippubblikat u jsir disponibbli 
għall-pubbliku fl-interess ta’ trasparenza 
ikbar.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-
Programm għandha titwettaq sa tmiem l-
2017 sabiex jitkejjel il-progress li sar fil-
kisba tal-għanijiet tiegħu, sabiex jiġi 
determinat jekk ir-riżorsi tiegħu ntużawx 
b’mod effiċjenti u sabiex jiġi evalwat il-
valur miżjud tal-Unjoni tiegħu.

1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-
Programm għandha titwettaq sa tmiem l-
2017 sabiex jitkejjel il-progress li sar fil-
kisba tal-għanijiet tiegħu, sabiex jiġi 
determinat jekk ir-riżorsi tiegħu ntużawx 
b’mod effiċjenti u sabiex jiġi evalwat il-
valur miżjud tal-Unjoni tiegħu. Wara dik l-
evalwazzjoni r-rapport għandu jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Ir-rapport għandu jkun 
ippubblikat u jsir disponibbli għall-
pubbliku fl-interess ta’ trasparenza ikbar.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mhux aktar tard minn sentejn wara l-
iskadenza tal-Programm, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni ex-post li 
tkejjel l-impatt tiegħu u l-valur miżjud tal-
Unjoni u għandha tgħaddi rapport dwar dik 
l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni

2. Mhux aktar tard minn sena wara l-
iskadenza tal-Programm, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni 
indipendenti ex-post li tkejjel l-impatt 
tiegħu u l-valur miżjud tal-Unjoni u 
għandha tgħaddi rapport dwar dik l-
evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Wara 
l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda l-kontinwazzjoni tal-
programm, sa mhux aktar tard minn 
sentejn wara l-iskadenza tiegħu. Ir-
rapport għandu jkun ippubblikat u jsir 
disponibbli għall-pubbliku fl-interess ta’ 
trasparenza ikbar.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Faċilitazzjoni tal-kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
effettivi u inklużivi dwar il-leġiżlazzjoni 
dwar l-impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Unjoni fil-
livell Ewropew, nazzjonali u 
internazzjonali sabiex l-Istati Membri u l-
pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu assistiti fl-
iżvilupp tal-politiki tagħhom u fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

(b) Faċilitazzjoni tal-kondiviżjoni ta’ 
informazzjoni, tagħlim reċiproku u djalogu 
effettivi u inklużivi dwar il-leġiżlazzjoni 
dwar l-impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Unjoni fil-
livell Ewropew, nazzjonali u 
internazzjonali sabiex l-Istati Membri u l-
pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu assistiti fl-
iżvilupp tal-politiki tagħhom u fl-
implimentazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Żvilupp ta' strateġiji Ewropej komuni 
sabiex ikun hemm titjib reali fl-impjiegi u 
l-politika soċjali u fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol fl-Ewropa.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) L-imsieħba soċjali; (d) Is-sħab soċjali u l-interessi tan-negozju 
relevanti;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tikkoopera ma’ 
pajjiżi terzi li mhux qed jipparteċipaw fil-
Programm. Ir-rappreżentanti ta’ dawn il-
pajjiżi terzi jistgħu jattendu avvenimenti ta’ 
interess reċiproku (bħal konferenzi,
workshops u seminars) li jsiru fil-pajjiżi li 
qed jipparteċipaw fil-Programm u l-ispiża 
tal-attendenza tagħhom tista’ tkun koperta
mill-Programm.

4. Il-Kummissjoni tista’ tikkoopera ma’ 
pajjiżi terzi li mhux qed jipparteċipaw fil-
Programm. Ir-rappreżentanti ta’ dawn il-
pajjiżi terzi jistgħu jattendu avvenimenti ta’ 
interess reċiproku (bħal konferenzi, 
workshops u seminars) li jsiru fil-pajjiżi li 
qed jipparteċipaw fil-Programm u l-ispiża 
tal-attendenza tagħhom tista’ tkun 
kofinanzjata mill-Programm.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-pjanijiet ta’ ħidma annwali, inklużi l-
kriterji għall-għażla tal-benefiċjarji wara 
sejħiet għall-proposti.

(b) l-pjanijiet ta’ ħidma annwali, inklużi l-
kriterji għall-għażla tal-benefiċjarji wara 
sejħiet għall-proposti. Il-kriterji biex 
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jingħażlu l-benefiċjarji għandhom iqisu r-
rekwiżiti tas-suq intern.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jipprovdu informazzjoni sħiħa u fil-
ħin lil dawk li qed ifittxu x-xogħol fi Stat 
Membru ieħor fir-rigward tal-leġiżlazzjoni 
u l-kundizzjonijiet ta' reklutaġġ.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jintlaħqu l-benefiċjarji finali u 
jinħolqu mikrointrapriżi, kompetittivi, 
vijabbli, korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jikkooperaw mill-qrib ma’ 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-benefiċjarji finali tal-
mikrokreditu u ma’ organizzazzjonijiet, 
b’mod partikolari dawk appoġġjati mill-
FSE, li jipprovdu programmi ta’ mentoring 
u taħriġ għal dawn il-benefiċjarji finali.

2. Sabiex jintlaħqu l-benefiċjarji finali u 
jinħolqu mikrointrapriżi, kompetittivi, 
vijabbli, korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jikkooperaw mill-qrib ma’ 
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-benefiċjarji finali tal-
mikrokreditu u ma’ organizzazzjonijiet, 
b’mod partikolari dawk appoġġjati mill-
FSE, li jipprovdu programmi ta’ mentoring 
u taħriġ għal dawn il-benefiċjarji finali. Il-
programmi ta' taħriġ għandhom 
jikkunsidraw ir-rekwiżiti tas-suq intern.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-maniġers 

1. L-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u, fejn rilevanti, il-maniġers 
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tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ingħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment bis-settur u tip 
ta'benefiċjarju, applikazzjonijiet aċċettati 
jew miċħuda u kuntratti konklużi mill-
korpi pubbliċi u privati konċernati, 
azzjonijiet iffinanzjati u r-riżultati, inklużi 
f’termini tal-impatt soċjali, il-ħolqien ta' 
impjiegi u sostenibbiltà tal-appoġġ mogħti 
lin-negozji.

tal-fond għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni rapporti dwar l-
implimentazzjoni annwali li jistabbilixxu l-
attivitajiet li ngħataw appoġġ u li jkopru l-
implimentazzjoni finanzjarja tagħhom u l-
allokazzjoni u l-aċċessibbiltà ta' 
finanzjament u investiment mill-Istat 
Membru, is-settur u t-tip ta' benefiċjarju, 
applikazzjonijiet aċċettati jew miċħuda u 
kuntratti konklużi mill-korpi pubbliċi u 
privati konċernati, azzjonijiet iffinanzjati u 
r-riżultati, inklużi f’termini tal-impatt 
soċjali, il-ħolqien ta' impjiegi u 
sostenibbiltà tal-appoġġ mogħti lin-
negozji.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni provduta f’dawn ir-
rapporti dwar l-implimentazzjoni biennali
għandha tiddaħħal fir-rapporti dwar il-
monitoraġġ annwali previsti fl-Artikolu 13.
Dawn ir-rapporti ta’ monitoraġġ għandhom 
jinkludu r-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/UE.

2. L-informazzjoni provduta f’dawn ir-
rapporti dwar l-implimentazzjoni annwali
għandha tiddaħħal fir-rapporti dwar il-
monitoraġġ annwali previsti fl-Artikolu 13.
Dawn ir-rapporti ta’ monitoraġġ għandhom 
jinkludu r-rapporti annwali previsti fl-
Artikolu 8(2) tad-Deċiżjoni 
Nru 283/2010/UE.
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