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EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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 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 jipprovdi 
finanzjament għall-mikro-kreditu, it-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet, il-modernizzazzjoni u t-
titjib teknoloġiku 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.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament tal-SMEs għandu jippermettilhom jaġġornaw u jimmodernizzaw mil-lat 
teknoloġiku, sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw id-diffikultajiet u l-ostakli li qed jaffaċċaw u, 
b’mod partikolari, l-ostakli assoċjati mal-konċentrazzjoni u l-monopolizzazzjoni tas-setturi 
tal-industrija, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, Regolament (UE) Nru 492/2011 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet maħsuba 
sabiex jinkiseb il-moviment ħieles għall-
ħaddiema billi jiżgura l-kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. EURES għandu 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobilità 
ġeografika transnazzjonali tal-ħaddiema, 
jipprovdi akbar trasparenza fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġja attivitajiet fl-oqsma 
tas-servizzi tar-reklutaġġ, pariri u 
konsulenza fil-livell nazzjonali u 
transkonfinali, b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

(11) B’mod konformi mal-Artikoli 45 u 46 
tat-Trattat, ir-Regolament (UE) 
Nru 492/2011 jistabbilixxi d-
dispożizzjonijiet maħsuba sabiex jinkiseb 
il-moviment ħieles għall-ħaddiema, 
permezz ta’ għażla, u mhux għax ikun 
impost minħabba l-qgħad jew problemi 
soċjali oħrajn, billi jiżgura l-kooperazzjoni 
mill-qrib bejn l-Istati Membri u mal-
Kummissjoni. EURES għandu 
jippromwovi funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol billi jiffaċilita l-mobilità 
ġeografika transnazzjonali tal-ħaddiema, 
jipprovdi akbar trasparenza fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġja attivitajiet fl-oqsma 
tas-servizzi tar-reklutaġġ, pariri u 
konsulenza fil-livell nazzjonali u 
transkonfinali, b’hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Istrateġija Ewropa 2020.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-moviment ħieles u ċ-ċirkolazzjoni tal-ħaddiema jseħħu permezz ta’ 
għażla volontarja u mhux b’riżultat tal-qgħad jew problemi soċjali oħrajn.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Premessa 14
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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. 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 l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill waqqfu l-Faċilità. Huwa 
importanti wkoll li l-kreditu offrut ikun 
adegwat biex ikopri t-titjib u l-
modernizzazzjoni teknoloġika meħtieġa 
biex tiġi ssalvagwardjata l-likwidità u l-
indipendenza tal-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta’ daqs medju.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament tal-MSMEs għandu jippermettilhom jaġġornaw u jimmodernizzaw mil-lat 
teknoloġiku, sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw id-diffikultajiet u l-ostakli li qed jaffaċċaw, 
minħabba li huwa importanti li tiġi żgurata l-likwidità u l-indipendenza tal-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta’ daqs medju. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  
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il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

(Ma teffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Isaħħaħ ir-responsabbiltà tal-objettivi 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-impjegi, soċjali u 
tal-kundizzjonijiet tax-xogħol fost il-
persuni ewlenin li jfasslu l-politika tal-
Unjoni u nazzjonali, kif ukoll partijiet 
interessati oħra sabiex jiġu implimentati 
azzjonijiet konkreti u koordinati kemm fil-
livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(a) Jippromwovi strateġiji, fost il-persuni 
ewlenin li jfasslu l-politika tal-Unjoni u 
nazzjonali, kif ukoll partijiet interessati 
oħra, biex jiżdied l-impjieg u jiġu 
salvagwardjati d-drittijiet soċjali u tax-
xogħol sabiex jiġu implimentati azzjonijiet 
konkreti u koordinati kemm fil-livell tal-
Unjoni u tal-Istati Membri;

Or. pt

Emenda 6

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 
pubbliċi 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;

Or. pt
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

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) Jiggarantixxi lill-ħaddiema l-
possibilità ta’ mobilità ġeografika mhux 
imposta mill-qgħad jew problemi soċjali 
oħrajn, u jsaħħaħ l-opportunitajiet ta’ 
impjieg bi drittijiet soċjali u tax-xogħol, li 
jkunu miftuħin u aċċessibbli għal kulħadd;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-moviment ħieles u ċ-ċirkolazzjoni tal-ħaddiema jseħħu permezz ta’ 
għażla volontarja u mhux b’riżultat tal-qgħad jew problemi soċjali oħrajn.

Emenda 8

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 ta’ 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.

Or. pt

Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Iħeġġeġ il-ħolqien ta’ impjiegi bi 
drittijiet u l-antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
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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.

Or. pt

Emenda 10

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;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 11

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.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

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


