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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-edukazzjoni u 
t-tagħlim tul il-ħajja u jiżviluppa politiki ta' 
inklużjoni attiva skont il-kompiti mogħtija 
lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 tat-
Trattat, u b'hekk jikkontribwixxi għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
skont l-Artikolu 174 tat-Trattat. Skont l-
Artikolu 9 tat-Trattat, l-FSE għandu jieħu 
kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni 
ta’ livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija 
ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ 
livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jippromwovi l-ħolqien ta' 
impjiegi sostenibbli u ta' kwalità għolja,
jappoġġa l-integrazzjoni tal-ħaddiema fis-
suq tax-xogħol u l-adattament tagħhom 
għall-bidliet fih, jippromwovi l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja u 
jiżviluppa politiki ta' inklużjoni attiva 
skont il-kompiti mogħtija lill-FSE permezz 
tal-Artikolu 162 tat-TFUE. B'hekk l-FSE
għandu jikkontribwixxi għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali skont l-
Artikoli 174, 349 u 355(1) tat-TFUE.
Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, l-FSE 
għandu, filwaqt li jfassal u jwettaq il-
politiki u l-azzjonijiet tiegħu, jieħu kont 
tar-rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar kif 
ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, 
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali li jirriżultaw mill-globalizzazzjoni 
ekonomika, il-bidla teknoloġika u forza tax-
xogħol li dejjem qed tiżdied fl-età u nuqqas 

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali u demografiċi li jirriżultaw 
mill-globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika u forza tax-xogħol li dejjem 
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dejjem jikber ta' ħiliet u xogħol f'xi setturi u 
reġjuni. Is-sitwazzjoni kkumplikat ruħha 
aktar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla 
ta' qgħad, li affettwat b'mod partikolari ż-
żgħażagħ u gruppi vulnerabbli oħra, bħall-
migranti. L-FSE għandu jimmira li 
jippromwovi l-impjiegi u jappoġġa l-
mobbiltà tax-xogħol, jinvesti fl-edukazzjoni, 
il-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja, jippromwovi 
l-inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar. 
Fil-promozzjoni tal-funzjonament aħjar tas-
swieq tax-xogħol permezz tat-tisħiħ tal-
mobbiltà ġeografika transnazzjonali tal-
ħaddiema, l-FSE għandu b'mod partikolari,
jappoġġa s-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi (l-
attivitajiet tal-EURES) f'dak li għandu 
x'jaqsam mar-reklutaġġ u l-informazzjoni 
relatata, il-pariri u s-servizzi ta' gwida f'livell 
nazzjonali u transkonfinali.

qed tiżdied fl-età u nuqqas dejjem jikber 
ta' ħiliet u xogħol f'xi setturi u reġjuni. Is-
sitwazzjoni kkumplikat ruħha aktar 
minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja 
reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla ta' qgħad, 
li affettwat b'mod partikolari ż-żgħażagħ u 
gruppi vulnerabbli oħra, bħall-migranti. L-
FSE għandu jimmira li joħloq u
jippromwovi l-impjiegi sostenibbli u ta' 
kwalità għolja u jappoġġa l-mobbiltà tax-
xogħol, jinvesti fl-edukazzjoni formali u 
mhux formali, ir-riċerka, il-ħiliet u t-
tagħlim tul il-ħajja, jippromwovi l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-
faqar u d-diskriminazzjoni. Fil-
promozzjoni tal-funzjonament inklussiv
tas-swieq tax-xogħol permezz tal-
iffaċilitar tal-mobbiltà ġeografika u 
professjonali tal-ħaddiema fi ħdan l-
Istati Membri u transnazzjonali, l-FSE 
għandu b'mod partikolari, jappoġġa s-
Servizzi Ewropej tal-Impjiegi (l-
attivitajiet tal-EURES) biex ikollu rwol
aktar attiv fl-identifikazzjoni tal-
opportunitajiet ta' impjieg flimkien ma' 
entitajiet pubbliċi u privati sabiex ikollu, 
f'dak li għandu x'jaqsam mar-reklutaġġ u 
l-informazzjoni relatata, il-pariri u s-
servizzi ta' gwida f'livell nazzjonali u 
transkonfinali

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni u l-Istati Membri kollha, u bl-għan 
li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u jiġu 
promossi l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-
effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika 
fuq il-livell nazzjonali u reġjonali u l-
kapaċità tagħha li taġixxi b'mod attiv
għandha tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali 
tal-partijiet interessati fil-qasam tal-
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tissaħħaħ. impjiegi, l-edukazzjoni u l-politiki soċjali 
għandha tissaħħaħ.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 
n-nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba 
tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, għal 
sfidi ġodda bħall-bidla għal ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, l-aġenda diġitali, u 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija baxxa fil-
karbonju u aktar effiċjenti fl-enerġija. L-
FSE għandu jikkontribwixxi għall-
indirizzar ta' dawn l-isfidi billi jkompli 
jaħdem għall-kisba tal-għanijiet tematiċi 
ewlenin tiegħu. F'dan il-kuntest, l-FSE 
għandu jappoġġa t-tranżizzjoni tal-forza 
tax-xogħol lejn ħiliet u impjiegi aktar 
ekoloġiċi, b'mod partikolari fl-effiċjenza 
tal-enerġija, l-enerġija rinovabbli u s-setturi 
tat-trasport sostenibbli, filwaqt li titqies l-
intenzjoni tal-Unjoni biex iżżid il-
proporzjon tal-baġit tal-UE li huwa relatat 
mal-mainstreaming tal-klima għal mill-
inqas 20 % b'kontribuzzjonijiet minn 
oqsma tal-politika differenti.

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-ħolqien, l-iżvilupp u l-
kompetittività ta' tipi differenti ta' impriżi 
b'mod partikolari impriżi żgħar u medji u 
l-mikroimpriżi u impriżi soċjali u tal-
ekonomija soċjali, sabiex jinħolqu 
impjiegi sostenibbli ta' kwalità u jiġi 
żgurat li n-nies jistgħu jadattaw, permezz 
tal-kisba tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, 
għall-kundizzjonijiet soċjali u ekonomiċi 
li qed jinbidlu u għal sfidi ġodda bħall-
bidla għal ekonomija bbażata fuq l-
għarfien, l-aġenda diġitali, u t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija baxxa fil-karbonju u aktar 
effiċjenti fl-enerġija. L-FSE għandu 
jikkontribwixxi għall-indirizzar ta' dawn l-
isfidi billi jkompli jaħdem għall-kisba tal-
għanijiet tematiċi ewlenin tiegħu. F'dan il-
kuntest, l-FSE għandu jappoġġa t-
tranżizzjoni tal-forza tax-xogħol lejn ħiliet 
u impjiegi aktar ekoloġiċi, b'mod 
partikolari fl-effiċjenza tal-enerġija, l-
enerġija rinovabbli u s-setturi tat-trasport 
sostenibbli, filwaqt li titqies l-intenzjoni 
tal-Unjoni biex iżżid il-proporzjon tal-baġit 
tal-UE li huwa relatat mal-mainstreaming 
tal-klima għal mill-inqas 20 % 
b'kontribuzzjonijiet minn oqsma tal-
politika differenti.
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Emenda 5Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta' appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. L-FSE 
għandu b'mod partikolari jżid l-appoġġ 
tiegħu għall-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar, permezz ta' allokazzjoni 
minima separata għal użu preċiż. Skont il-
livell tal-iżvilupp tar-reġjuni appoġġati, l-
għażla u l-għadd ta' prijoritajiet ta' 
investiment għall-appoġġ tal-FSE 
għandhom ukoll ikunu limitati.

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta' appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fl-oqsma 
tal-impjieg, l-edukazzjoni, l-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, u azzjoni 
biex tittejjeb il-kapaċità istituzzjonali,
b'fondi adegwati għall-ilħuq tagħhom. L-
FSE għandu b'mod partikolari jżid l-
appoġġ tiegħu għal ġlieda attiva u effikaċi
kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
permezz ta' allokazzjoni minima separata 
għal użu preċiż. Skont il-livell tal-iżvilupp 
tar-reġjuni appoġġati, l-għażla u l-għadd ta' 
prijoritajiet ta' investiment għall-appoġġ 
tal-FSE għandhom ukoll ikunu limitati. 
Madankollu, il-konċentrazzjoni tematika 
għandha tkun flessibbli biex tippermetti l-
adattament tal-FSE għall-ħtiġijiet u l-
ispeċifiċitajiet proprji ta’ kull Stat 
Membru u reġjun. 

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jikkontribwixxi għall-Istrateġija 2020 fil-qafas tal-erba' objettivi tematiċi
assenjati lilu.
Il-konċentrazzjoni tematika proposta mill-Kummissjoni għandha tkun akkumpanjata bi 
flessibbiltà bl-għan li tadatta l-interventi tal-fondi għall-ħtiġijiet propji ta’ kull Stat u reġjun u 
b’hekk tiggarantixxi effettività ikbar tar-riżorsi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar il-parteċipazzjoni 
tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-
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Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE.

imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi. Għalhekk huwa 
neċessarju li l-Istati Membri jinvolvu u 
jgħinu l-awtoritajiet reġjonali u lokali, is-
sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, fejn meħtieġ permezz ta' 
miżuri għall-bini tal-kapaċità, fil-
konċepiment u l-implimentazzjoni tal-
programmi FSE.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom ukoll jipparteċipaw fi proċeduri marbuta mal-
abbozzar u l-implimentazzjoni tal-FSE.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Filwaqt li jitqies il-fatt, li sabiex jiġu 
assigurati l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali, 
jinħtieġ approċċ integrat u olistiku; l-FSE 
għandu jappoġġa l-ħolqien ta’ sħubiji 
transsettorjali, transnazzjonali u bbażati 
fuq it-territorji u l-programmi tagħhom.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tas-
sessi fid-dimensjonijiet kollha tal-
programmi, filwaqt li jiġi żgurat li jittieħdu 
azzjonijiet speċifiċi għall-promozzjoni tal-

(10) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-implimentazzjoni 
tal-prijoritajiet iffinanzjati mill-FSE 
jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel skont l-
Artikolu 8 tat-Trattat. L-evalwazzjonijiet 
urew l-importanza li jitqies l-aspett tas-
sessi fid-dimensjonijiet kollha u fit-tħejjija, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi fil-ħin u 
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ugwaljanza bejn is-sessi. b’mod konsistenti, filwaqt li jiġi żgurat li 
jittieħdu azzjonijiet speċifiċi għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Filwaqt li jitqies li l-innovazzjoni 
soċjali hija suġġett ta’ programmi 
differenti, għandhom jiddaħħlu miżuri 
sabiex jiġu evitati s-sovrapożizzjoni jew il-
finanzjament doppju tal-istess attivitajiet 
u inizjattivi. Barra minn hekk, minħabba 
li xi attivitajiet li jitwettqu taħt l-FSE taħt 
ġestjoni kondiviża, jirkbu parzjalment fuq 
dawk tal-Programm għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali, li huwa taħt ġestjoni 
diretta, għandhom jiddaħħlu fis-seħħ 
miżuri sabiex ma jiġux iddupplikati jew 
iffinanzjati doppjament attivitajiet li 
jaqgħu taħt metodi ta’ ġestjoni differenti.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
jistgħu jintużaw u jiġu appoġġati biex 
jinvolvu b'mod aktar attiv l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fl-implimentazzjoni tal-

(14) L-involviment attiv tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-prinċipju ta’ 
governanza fuq diversi livelli tassumi li l-
patti territorjali, l-inizjattivi lokali għall-
impjiegi u l-inklużjoni soċjali, l-istrateġiji 
għall-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità u l-istrateġiji għall-iżvilupp 
urban sostenibbli jistgħu jintużaw u jiġu 
appoġġjati biex jinvolvu taħt is-sħubija,
b'mod aktar attiv u produttiv, dawk l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, l-ibliet, is-
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programmi. sħab soċjali u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fit-tħejjija, il-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-ġestjoni ta' 
programmi, li jirrappreżentaw il-livell 
territorjali kkonċernati.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġaw 
pereżempju l-istudenti, il-ħolqien tal-
impjiegi, il-mobbiltà tal-ħaddiema, l-
inklużjoni soċjali u l-intraprenditorija 
soċjali.

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġaw 
pereżempju l-istudenti, l-anzjani, il-
ħolqien tal-impjiegi, il-mobbiltà tal-
ħaddiema, l-inklużjoni soċjali ta’ dawk li 
huma l-aktar żvantaġġjati u l-
intraprenditorija soċjali. L-FSE għandu 
jgħin biex tiżdied l-effettività tal-
azzjonijiet u jitlestew l-azzjonijiet ta'
strumenti tal-UE oħra bħal PSCI, l-FEG 
u l-FEŻR. Madanakollu, il-provvista tal-
għotjiet għandha dejjem tinżamm biex 
tintuża t-taħlita ta’ finanzjament l-aktar 
adattata għall-ħtiġijiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' impjieg, tal-ħolqien tal-impjiegi 
u jikkontribwixxi għal titjib fil-kwalità tal-
impjiegi, jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, iħeġġeġ 
livell għoli tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
professjonali tagħhom u jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidliet fis-suq 
tax-xogħol u l-evoluzzjoni, inter alia għal 
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soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

dawk relatati man-negozji u s-sistemi ta' 
produzzjoni. Barra minn hekk l-FSE 
għandu jikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali fl-Unjoni, għall-ġlieda kontra 
l-faqar u l-esklużjoni soċjali, jiggarantixxi 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni u 
jippromwovi l-impjieg fost iż-żgħażagħ. L-
eliminazzjoni tal-inugwaljanzi soċjali u d-
distakki bejn il-ħaddiema fil-livell
nazzjonali, reġjonali u lokali għandha 
tkun prinċipju ta' gwida għall-azzjonijiet 
kollha tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jinkludi fost l-objettivi tiegħu l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u l-adattament
tal-ħaddiema għall-bidliet teknoloġiċi u żviluppi fis-suq tax-xogħol. L-FSE għandu 
jiggarantixxi wkoll l-ugwaljanza bejn is-sessi. 
L-aspetti ta' integrazzjoni tiegħu għandhom jissemmew b'mod espliċitu flimkien mat-tnaqqis
tal-inugwaljanzi u d-distakki soċjali fir-rigward tal-impjieg bħala s-sinsla għall-azzjonijiet
tiegħhu.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati u n-nies li qed jiffaċċjaw l-
esklużjoni soċjali. L-FSE għandu wkoll 
jipprovdi appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-
istrutturi bl-għan li jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għal sfidi ġodda u biex 
jippromwovi tmexxija tajba u l-
implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
nisa, irġiel, żgħażagħ u ħaddiema qgħada 
u b'mod partikolari dawk qgħada għal 
żmien twil, ta' eta' li taqbeż il-54 sena, 
persuni b'diżabbiltajiet, il-ħaddiema bla 
sengħa, il-migranti, il-minoritajiet etniċi, 
il-komunitajiet marġinalizzati u n-nies li 
qed jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali, 
irrispettivament mill-età tagħhom. L-FSE 
għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-
ħaddiema, lill-impriżi, u lill-imprendituri, 
kif ukoll lis-sistemi u l-istrutturi bl-għan li 
jiffaċilita l-adattament tagħhom għal sfidi 
ġodda u biex jippromwovi tmexxija tajba u 
l-implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
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partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-gruppi żvantaġġjati, li għandhom jinkludu
dawk iż-żgħażagħ, nisa u ħaddiema bla impjieg, aktar avvanzati fl-età.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, inkluzi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali u appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol;

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol, persuni inattivi u 
żvantaġġati bħal persuni b’diżabbiltà, 
inkluzi inizjattivi għall-impjiegi lokali u 
appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt ii
Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol;

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli inklussiva 
u attiva taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, 
b'mod partikolari li mhumiex qegħdin 
f'impjieg, fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ u l-
promozzjoni tal-mobbiltà taż-żgħażagħ fl-
Ewropa;

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jippromwovi l-integrazzjoni attiva u dejjiema taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, 
b'attenzjoni partikolari għaż-żgħażagħ li mhux qegħdin f'impjieg, fl-edukazzjoni jew fit-taħriġ.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji;

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji u l-
iżvilupp, partikolarment tal- mikroimpriżi 
u l-SMEs, appoġġati minn pariri tekniċi u 
l-orjentament lejn attivitajiet ekonomiċi 
sostenibbli inkluż it-trasferiment tan-
negozju fost l-SMEs

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

(iv) Ugwaljanza effettiva bejn l-irġiel u n-
nisa fis-suq tax-xogħol u fil-progressjoni
tal-karriera u r-rikonċiljazzjoni bejn ix-
xogħol u l-ħajja personali u familjari;

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jippromwovi l-ugwaljanza effettiva bejn l-irġiel u n-nisa u rikonċiljazzjoni
bejn ix-xogħol u l-ħajja personali u familjari.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla;

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri, partikolarment l-SMEs u 
l-mikroimpriżi, għal tibdiliet teknoloġiċi, 
fis-suq tax-xogħol, demografiċi, soċjali u 
ekonomiċi sostenibbli, permezz ta' miżuri
attivi u preventivi, iffukati inter alia fuq 
ir-reġjuni soġġetti għal ristrutturazzjoni
tal-impriżi u tas-setturi affettwati minn 
transizzjoni industrijali;
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Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jippromwovi u jiddisponi għall-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u l-
intraprendisti għall-bidliet teknoloġiċi u għall-bidliet fis-suq tax-xogħol. Din il-miżura hija 
partikolarment utli fir-reġjuni affetwati mill-irristrutturar tal-impriżi u tas-setturi, u bl-għeluq 
jew ir-rilokazzjoni tal-impriżi. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt a - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; (vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa 
permezz ta' titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol u tal-għajxien tagħhom, tal-
ambjent u tas-saħħa tagħhom, inkluża l-
promozzjoni ta' attivitajiet fiżiċi u tal-
isport fl-livell tad-dilettanti, li huma ta' 
ġid għas-saħħa;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 
l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol;

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 
l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol permezz tal-
integrazzjoni transkonfinali tas-swieq tax-
xogħol, ir-rikonoxximent ta' ħiliet u 
kwalifiki professjonali u t-tisħiħ ta' 
attivitajiet tan-netwerk EURES

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jippromwovi t-tisħiħ tal-mobbiltà transnazzjonali tax-xogħol permezz tal-
integrazzjoni transkonfinali tas-swieq tax-xogħol, ir-rikonoxximent ta' ħiliet u kwalifiki 
professjonali u t-tisħiħ ta' attivitajiet tan-netwerk EURES
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, inkluzi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali u appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol;

(vii) L-aċċess għall-impjiegi u servizzi tal-
impjieg għal dawk li qed ifittxu xogħol u 
għan-nies li mhumiex attivi, inklużi 
inizjattivi għall-impjiegi lokali u appoġġ 
għall-mobbiltà fix-xogħol;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta':

(b) L-investiment f’edukazzjoni moderna 
u ta’ kwalità tajba, il-ħiliet u t-tagħlim tul 
il-ħajja permezz ta':

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) It-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u l-
promozzjoni ta' aċċess ugwali għall-
edukazzjoni ta' kwalità tajba fil-bidu tat-
tfulija, l-edukazzjoni primarja u dik 
sekondarja;

i) Il-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tluq bikri 
mill-iskola u l-promozzjoni ta' aċċess 
ugwali għall-edukazzjoni ta' kwalità tajba 
fil-bidu tat-tfulija, l-edukazzjoni primarja u 
dik sekondarja;

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jipprevjenu u jnaqqas it-tluq bikri mill-iskola bil-għan li jitnaqqas il-qgħad
fost iż-żgħażagħ u jgħin biex jiżgura li ċ-ċittadini kollha jiksbu t-taħriġ minimu meħtieġ, 
filwaqt li jippromwovi l-kontinwità tal-edukazzjoni u r-reintegrazzjoni fl-edukazzjoni.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Il-ħolqien u t-tisħiħ ta’ taħriġ għaż-
żgħażagħ ibbażat fuq il-prattika, għandu 
jkun marbut man-negozju permezz ta’ 
sistemi ta' taħriġ doppju, li jgħaqqdu 
b’mod sinifikanti l-kontenut tal-kors 
teoretiku u prattiku;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti bl-
għan li jiżdiedu l-livelli ta' parteċipazzjoni 
u ta' kisba;

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti 
peremezz ta' sistemi ta' tagħlim moderni, 
bl-għan li jiżdiedu l-livelli ta' 
parteċipazzjoni u ta' kisba biex ikun hemm 
inter alia adattament għall-bżonnijiet tas-
suq tax-xogħol;

Ġustifikazzjoni

Illum, jeżistu ħafna ħiliet li mhumiex utli għas-sejba ta’ opportunitajiet ta’ xogħol, li jfisser li 
huwa essenzjali li t-taħriġ ikun imfassal fuq is-suq. Jeżistu pajjiżi bi ftit wisq ħaddiema tas-
sengħa f’ċerti oqsma u oħrajn li għandhom iżżejjed, li effettivament se jappoġġa l-mobbiltà fl-
Ewropa kollha.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi 
professjonali tal-forza tax-xogħol u li jiġi 
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tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ;

żgurat li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ jaqblu mal-bżonnijiet u l-iżviluppi 
tas-suq tax-xogħol, billi tingħata spinta 
lill-edukazzjoni u lill-miżuri li jiffaċilitaw 
it-transizzjoni bejn l-edukazzjoni,it-taħriġ
professjonali u l-aċċess għall-impjieg, 
b'attenzjoni partikolari għat-taħriġ u l-
apprendistat għaż-żgħażagħ u għal 
ħaddiema anzjani li ilhom bla impjieg 
għal żmien twil;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni ta' kulħadd soċjali u tax-
xogħol, partikolarment tal-aktar gruppi
żvantaġġati, kemm bil-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol kif 
ukoll bil-ġlieda kontra u l-esklużjoni u l-
faqar;

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jippromwovi l-inklużjoni soċjali u l-impjiegi tal-aktar gruppi żvantaġġati.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma;

(ii)L-integrazzjoni totali soċjali u tax-
xogħol tal-komunitajiet marġinalizzati 
bħar-Roma, persuni b'diżabbiltà u gruppi 
oħra żvantaġġati;
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Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jimmira l-azzjonijiet tiegħu għall-integrazzjoni soċjali u tal-impjieg tal-aktar 
gruppi żvantaġġati.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iia) l-impjieg u l-integrazzjoni soċjali tal-
ħaddiema migranti;

Ġustifikazzjoni
Il-FSE għandu jimmira l-azzjonijiet tiegħu għall-integrazzjoni soċjali u tal-impjieg tal-aktar 
gruppi żvantaġġati.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt c - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) Strateġiji lokali għall-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità;

(vi) Il-promozzjoni ta’ strateġiji lokali 
għall-iżvilupp lokali mmexxija mill-
komunità.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
madwar it-territorju tal-Istati Membri li 
għandhom mill-inqas reġjun wieħed NUTS 
tal-livell 2 kif definit fl-Artikolu 82(2)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […] jew fl-Istati 
Membri li huma eliġibbli għal appoġġ mill-
Fond ta' Koeżjoni.

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
madwar it-territorju tal-Istati Membri li 
għandhom mill-inqas reġjun wieħed NUTS 
tal-livell 2 kif definit fl-Artikolu 82(2)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […] jew fl-Istati 
Membri li huma eliġibbli għal appoġġ mill-
Fond ta' Koeżjoni jew fi Stati Membri li
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għandhom livelli għolja ta' qgħad, bil-
għan li jiġu stabbiliti azzjonijiet li se 
jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi 
billi tissaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali u
jiġu żgurati amministrazzjoni pubblika u
servizzi pubbliċi effiċjenti.

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jinkludi l-possibbiltà li Stati Membri b'livelli għolja ta' qgħad ikunu jistgħu 
jallokaw riżorsi għat-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u biex jagħmlu l-amministrazzjoni 
pubblika aktar effiċjenti, bil-għan li jkun hemm riforma u titjib fir-regolament u fil-ġestjoni
tas-servizzi pubbliċi u għalhekk jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati bħal sħab soċjali u
organizzazzjonijiet mhux governattivi, li 
joħorġu politiki dwar l-impjiegi, l-
edukazzjoni formali u mhux formali, it-
taħriġ professjonali, u patti settorjali u 
territorjali għall-mobilizzazzjoni tar-
riforma f'livell nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġa l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-
klima, li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi
u ambjentalment sostenibbli, permezz tar-
riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-
taħriġ, l-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, 
it-titjieb tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol, u l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati 

(a) Jappoġġa l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-
klima, li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi
u tal-enerġija, u ambjentalment sostenibbli, 
permezz tar-riforma tas-sistemi tal-
edukazzjoni u tat-taħriġ, l-adattament tal-
ħiliet u l-kwalifiki, it-titjieb tal-ħiliet tal-
forza tax-xogħol, u l-ħolqien ta' impjiegi 
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mal-ambjent u l-enerġija; ekoloġiċi ġodda f'setturi relatati mal-
ambjent u l-enerġija;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman.

(d) it-tisħiħ tal-kompetittività u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-mikroimpriżi, żgħar u 
medji, inter alia koperattivi, ekonomija 
soċjali u l-impriżi soċjali, permezz ta' 
investiment akbar fil-kapital uman u
permezz tal-promozzjoni tal-adattabilità
tal-impriżi, tal-ħaddiema u tal-maniġers
biex jintlaħqu l-isfidi soċjali ġodda.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi 
identifikati fil-Programmi tar-Riforma 
Nazzonali u r-Rakkomandazzjonijiet tal-
Kunsill rilevanti li saru skont l-
Artikolu 148(4) tat-Trattat, sabiex 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-
faqar.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi 
identifikati b’konsultazzjoni mal-
awtoritajiet reġjonali u lokali fil-
Programmi tar-Riforma Nazzonali u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti 
li saru skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, 
sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-miri 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-
faqar.
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Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 %
tal-FSE tal-allokazzjoni lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 70 %
tal-allokazzjoni lil kull programm operativ 
fuq sa sitta mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura grad ta' flessibilità fl-ammonti li jistgħu jiġu allokati għal kull 
programm operattiv, sabiex tagħmilha possibbli li r-reġjuni jaħdmu b'mod iktar effettiv fl-
oqsma speċifiċi fejn jinħtieġu l-aktar.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70 % tal-
allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 60 % tal-
allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa sitta mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura grad ta' flessibilità fl-ammonti li jistgħu jiġu allokati għal kull 
programm operattiv, sabiex tagħmilha possibbli li r-reġjuni jaħdmu b'mod iktar effettiv fl-
oqsma speċifiċi fejn jinħtieġu l-aktar.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 %

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, u għar-
reġjuni li l-PDG tagħhom għall-perjodu 
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tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

2007- 2013 kien inqas minn 75% tal-PDG 
medju tal-UE-25 iżda li issa huma 
eliġibbli skont il-kategorija tat-
tranżizzjoni jew tar-reġjuni aktar 
żviluppati, l-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw 50 % tal-allokazzjoni tal-
FSE lil kull programm operativ fuq sa sitta
mill-prijoritajiet ta' investiment stabbiliti fl-
Artikolu 3(1).

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura grad ta' flessibilità fl-ammonti li jistgħu jiġu allokati għal kull 
programm operattiv, sabiex tagħmilha possibbli li r-reġjuni jaħdmu b'mod iktar effettiv fl-
oqsma speċifiċi fejn jinħtieġu l-aktar.

Emenda 39Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta' programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista' jieħu l-forma ta' 
għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

1. L-involviment tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u tas-sħab soċjali u partijiet 
interessati oħra, b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta' programmi operattivi, 
kif imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista' jieħu l-forma ta' 
assistenza teknika skont l-Artikoli 108 u 
109 tar-Regolament (UE) Nru [...] u ta' 
għotjiet globali kif definit fl-Artikolu 
113(7) tar-Regolament (UE) Nru […]. 
F'tali każ, il-progamm operativ għandu 
jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu.

L-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operattiv għandhom jiżguraw li ammont
xieraq ta' riżorsi tal-FSE huwa allokat
għall-bini tal-kapaċità tal-awtoritajiet 
lokali żgħar.

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, tas-sħab soċjali u 
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ta' partijiet interessati oħra u, b'mod partikolari, tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni tal-programmi operattivi, permezz ta' għotjiet globali u assistenza teknika.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tas-sħab soċjali fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programmi appoġġati 
mill-FSE, bi qbil mal-Artikolu 5 tar-
Regolament UE Nru [...], l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv għandhom 
jiżguraw li jiġu allokati riżorsi tal-FSE 
għall-attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-parteċipazzjoni mis-sħab soċjali f'miżuri appoġġati mill-FSE ma għandhomx 
ikunu ristretti għall-ifqar reġjuni jew dawk eliġibbli għall-finanzjament ta' koeżjoni, imma 
għandhom ikopru l-Istati Membri u r-reġjuni kollha tal-UE.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fit-tħejjija, implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-ġestjoni tal-programmi
appoġġati mill-FSE partikolarment mal-
miżuri ta' impatt u skont l-Artikolu 5 tar-
Regolament UE Nru [...], l-aktar fl-oqsma 
tal-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-
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Regolament (UE) Nru […] jew fi Stati
Membri li huma eliġibbli għall-appoġġ 
mill-Fond ta' Koeżjoni għandhom 
jiżguraw li ammont xieraq tar-riżorsi tal-
FSE jiġi allokat għall-bini tal-kapaċitajiet 
għall-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi.

sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operattiv għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-parteċipazzjoni mis-sħab soċjali f'miżuri appoġġati mill-FSE ma għandhomx 
ikunu ristretti għall-ifqar reġjuni jew dawk eliġibbli għall-finanzjament ta' koeżjoni, imma 
għandhom ikopru l-Istati Membri u r-reġjuni kollha tal-UE.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 6a
Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi tal-FSE 
jintużaw b’mod effiċjenti u jagħtu l-
benefiċċji mistennija, għandhom jiġu 
żviluppati sistema proċedurali u 
kwistjonijiet amministrattivi għas-sħab 
soċjali u l-NGOs.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni 
sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-Artikolu 
3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-għan li tiġi 
eliminata s-segregazzjoni tan-nisa bbażata 
fuq is-sess fis-suq tax-xogħol, speċjalment 
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impjiegi, titnaqqas is-segregazzjoni 
bbażata fuq is-sessi fis-suq tax-xogħol, 
jiġġieldu kontra l-isterjotipi skont is-sessi 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ u jippromwovu r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali għall-irġiel u n-nisa.

wara perjodi ta' maternità u ta' kura tal-
persuni dipendenti, jitnaqqsu d-differenzi 
fil-pagi skont is-sessi, titkompla l-ġlieda
kontra l-isterjotipi skont is-sessi fl-
edukazzjoni u t-taħriġ u tiġi żgurata r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali u tal-familja għall-irġiel u n-
nisa, permezz ta' miżuri li jiffaċilitaw l-
aċċess għall-kura tat-tfal għal kura tal-
persuni dipendenti, kif ukoll tiġi 
indirizzata l-femminizzazzjoni tal-faqar 
bil-promozzjoni ta' kondiviżjoni ugwali ta'
responsabbiltà għall-kura bejn l-irġiel u 
n-nisa.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ugwaljanza tas-sessi u l-opportunitajiet 
indaqs jiġu promossi fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ programmi operattivi. 

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jippromwovi l-parteċipazzjoni ġenwina u dewwiema tan-nisa fis-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' miżuri li jħeġġu l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
speċjalment wara perjodi ta' maternità u kura ta' persuni dipendenti, u jiżgura r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-ħajja personali u tal-familja. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għat-tnaqqis tad-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u l-aċċettazzjoni tad-
diversità u l-opportunitajiet indaqs għal 
kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà għall-
persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-Artikolu 
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riskju ta' diskriminazzjoni u nies 
b'diżabbiltà, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta' kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet għandhom 
jimmiraw persuni li jesperjenzaw id-
diskriminazzjoni, speċjalment fejn ikun 
hemm diskriminazzjoni multipla, persuni
li għandhom riskju ta' diskriminazzjoni u 
nies b'diżabbiltà, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, u b'mod partikolari titjieb l-
aċċessibbiltà tagħhom għas-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta' kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jiddisponi għal miżuri li jippromwovu mhux biss l-opportunitajiet indaqs imma 
wkoll il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-aċċettazzjoni tad-diversità. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-gruppi ta' persuni li jesperjenzaw diskriminazzjoni multipla. 

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
soċjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 
jiġu ttestjati, evalwati u mtejba s-
soluzzjonijiet innovattivi inklużi 
soluzzjonijiet minn isfel għal fuq sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet soċjali.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom.

2. L-Istati Membri, fil-programmi 
operattivi tagħhom u b'kooperazzjoni 
mas-sħab tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u bil-parteċipazzjoni tal-atturi 
kkonċernati kollha, għandhom 
jidentifikaw temi għall-innovazzjoni 
soċjali, li jikkorrispondu għall-ħtiġijiet 
speċifiċi u għall-ħtiġijiet reġjonali 
speċifiċi tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jieħdu sehem, flimkien mal-partijiet interessati l-
oħra, fl-għażla tat-temi għall-innovazzjoni soċjali.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta' 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba u tal-
metodoloġiji.

3. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tiffaċilita flimkien mal-Istati Membri, il-
bini tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni 
soċjali, b'mod partikolari permezz tal-
appoġġ tat-tagħlim reċiproku, l-
istabbiliment ta' netwerks, u t-tixrid tal-
prassi tajba u tal-metodoloġiji. Hija
għandha tiżgura wkoll li l-miżuri ta' 
innovazzjoni soċjali skont il-FSE ikunu 
konsistenti ma', u komplementari għal,
dawk li ttieħdu skont il-Programm tal-UE
għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-bini tal-kapaċità fil-qasam tal-innovazzjoni soċjali u l-użu effiċjenti tar-riżorsi, 
il-miżuri promossi mill-FSE għandhom ikunu konsistenti ma', u komplementari għal, il-miżuri 
li ttieħdu skont il-Programm tal-UE għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koperazzjoni transnazzjonali Koperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba minn mill-
inqas żewġ Stati Membri.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi s-sħab, imsemmija fl-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru [...],
minn mill-inqas żewġ Stati Membri.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE.

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transkonfinali 
transnazzjonali u interreġjonali minn lista 
proposta mill-Kummissjoni u wara 
konsultazzjoni ma' organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u awtoritajiet lokali u 
reġjonali u approvata mill-Kumitat tal-
FSE, fejn jitqiesu l-ispeċifiċitajiet lokali u 
l-ħtiġijiet tal-oqsma fil-mira.
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Ġustifikazzjoni

L-eqreb konsensus possibbli għandu jintlaħaq fir-rigward tal-lista ta' temi għall-
kooperazzjoni transnazzjonali u l-akbar konsistenza possibbli mfittxa bejn it-temi
transnazzjonali li ntagħżlu u l-objettivi tematiċi tal-programmi operattivi differenti.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
qafas ta' implimentazzjoni koordinat, 
inklużi kriterji ta' eliġibbiltà komuni, tipi u 
għażla ta' żmien tal-azzjonijiet, u approċċi 
metodoloġiċi komuni għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, bl-għan li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni transnazzjonali.

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata 
jew konġunta. B'mod partikolari, il-
Kummissjoni għandha tħaddem 
pjattaforma fuq livell tal-UE biex tiffaċilita 
l-iskambju tal-esperjenza, il-bini tal-
kapaċitajiet u n-netwerking kif ukoll it-
tixrid tar-riżultati rilevanti. Barra minn 
hekk, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 
qafas ta' implimentazzjoni koordinat, 
inklużi kriterji ta' eliġibbiltà komuni, tipi u 
għażla ta' żmien tal-azzjonijiet, u approċċi 
metodoloġiċi komuni għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni, bl-għan li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni. Il-kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali appoġġjata mill-FSE 
għandha tiġi allinjata mar-Regolament 
(UE) Nru [...] [ETC] sabiex tiġi żgurata l-
koordinazzjoni bejn il-fondi kif previst 
f’dak ir-Regolament.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar- 1. B'deroga mill-Artikolu 87(1) tar-
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Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi jistgħu jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u 
10.

Regolament (UE) Nru […], il-programmi 
operattivi għandhom jistabbilixxu assi 
prijoritarju għall-implimentazzjoni tal-
innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali kif imsemmi fl-Artikoli 9 u
10.

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi promossa l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali fl-assi fil-programmi operattivi.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-Artikolu 110(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta' 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn.

2. B'deroga mill-Artikolu 110(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta' 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn fil-każ ta’ programmi ġestiti 
minn organizzazzjonijiet mhux 
governattivi jew sħab soċjali;

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-programmi operattivi għandhom, 
fejn xieraq, bil-għan li tiġi massimizzata l-
effettività tal-appoġġ mill-FSE, iqisu l-
oqsma, elenkati skont l-Artikoli 174, 349
u 355 (1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
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Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jagħti attenzjoni speċjali lir-reġjuni inqas vantaġġati, skont l-Artikoli 174 u
349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għaż-żieda tal-edukazzjoni u l-ħiliet, 
partikolarment fost iż-żgħażagħ;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE jista' jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 
lokali għall-impjiegi, l-edukazzjoni u l-
inklużjoni soċjali, kif ukoll Investimenti 
Territorjali Integrati (ITI) kif imsemmi fl-
Artikolu 99 tar-Regolamen (UE) Nru […].

1. L-FSE għandu b’mod partikolari
jappoġġa strateġiji tal-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità, kif imsemmi fl-
Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru […], 
patti territorjali u inizjattivi lokali għall-
impjiegi, l-edukazzjoni u l-inklużjoni 
soċjali, kif ukoll Investimenti Territorjali 
Integrati (ITI) kif imsemmi fl-Artikolu 99 
tar-Regolament (UE) Nru […].

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. F'reġjuni li huma partikolarment 
affettwati mit-tendenza demografika u 
fejn ir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ hija 
taħt it-8%, l-FSE jista’ jintuża għal 
inizjattivi li jwasslu lil nies aktar minn 60 
sena għall-impjieg.
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Ġustifikazzjoni

L-għan fit-tul tal-miżuri ffinanzjati mill-FSE ikun dejjem li n-nies jiddaħħlu fis-suq tax-xogħol 
(għall-ewwel darba). Dan mhux dejjem japplika għal nies li dalwaqt se jirtiraw mix-xogħol.
Din il-formulazzjoni hija maħsuba biex tiżgura li l-anzjani jistgħu jibbenefikaw ukoll minn
miżuri tal-FSE. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni demografika speċjali
fir-reġjuni. Il-ħtieġa li jsir investiment fil-ħaddiema ta' età aktar avvanztat tista' tiġi spjegata
permezz ta' tnaqqis fil-proporzjon taż-żgħażagħ fil-popolazzjoni li taħdem jew rati 
komparattivament baxxi ta' impjieg, sostenuti fost iż-żgħażagħ. Dan jista' jitqies li jkun il-każ
meta r-rata medja reġjonali tal-qgħad fost iż-żgħażagħ taqa' taħt tmienja fil-mija.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista' 
jappoġġa l-iżvilupp urban sostenibbli 
permezz ta' strateġiji li jistabbilixxu 
azzjonijiet integrati sabiex jindirizzaw l-
isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet li huma 
elenkati fil-kuntratt ta' sħubija.

2. Bħala għajnuna għall-interventi tal-
FEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-
Regolament (UE) Nru [FEŻR], l-FSE jista' 
jappoġġa l-iżvilupp urban lokali u 
reġjonali sostenibbli permezz ta' strateġiji 
li jistabbilixxu azzjonijiet integrati sabiex 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi, demografiċi u soċjali li 
jaffettwaw iż-żoni urbani tal-ibliet li huma 
elenkati fil-kuntratt ta' sħubija.

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni rurali u dawk b'popolazzjoni inqas m'għandhomx jintesew meta jiġu indirizzati tipi 
speċifiċi ta' żoni. Għandu jiġi stabbilit minimu ta' 5% għall-iżvilupp lokali, b'konformità mal-
Artikolu 7 tar-Regolament dwar il-FEŻR.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Mill-inqas 5 % tar-riżorsi tal-FEŻR 
allokati fuq livell nazzjonali għandhom 
ikunu attribwiti għal azzjonijiet integrati 
għal żvilupp urban sostenibbli, delegati 
lill-bliet biex ikunu ġestiti permezz ta' 
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Investimenti Territorjali Integrati, kif 
imsemmi fl-Artikolu 99 tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR].

Ġustifikazzjoni

Iż-żoni rurali m'għandhomx jintesew meta jiġu indirizzati tipi speċifiċi ta' żoni. Għandu jiġi 
stabbilit minimu ta' 5% għall-iżvilupp lokali, b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament 
dwar il-FEŻR.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-obbligi tal-awtoritajiet għall-
programm relatati mal-ġestjoni, il-kontroll 
u l-awditjar fir-rigward tal-operazzjoni 
jkunu ssodisfati mill-awtoritajiet 
responsabbli għall-programm li taħtu tiġi 
appoġġata l-operazzjoni jew jidħlu fi 
ftehim mal-awtoritajiet fl-Istati Membri li 
fihom qed tiġi implimentata l-operazzjoni 
sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2(a) u l-obbligi relatati mal-
ġestjoni, il-kontroll u l-awditjar fir-rigward 
tal-operazzjoni jkunu ssodisfati.

(b) l-obbligi tal-awtoritajiet għall-
programm relatati mal-ġestjoni, il-kontroll 
u l-awditjar fir-rigward tal-operazzjoni 
jkunu ssodisfati mill-awtoritajiet 
responsabbli għall-programm li taħtu tiġi 
appoġġata l-operazzjoni jew jidħlu fi 
ftehim mal-awtoritajiet fl-Istati Membri li 
fihom qed tiġi implimentata l-operazzjoni 
sakemm il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafu 2(a) u l-obbligi relatati mal-
ġestjoni, il-kontroll u l-awditjar fir-rigward 
tal-operazzjoni jkunu ssodisfati. F'5% tal-
baġit tal-programm operazzjonali tal-
FSE, in-nefqa taħt dawn l-operazzjonijiet 
u dment li huma jikkonċernaw ir-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ 
hija eliġibbli barra l-Unjoni jekk titwettaq 
u titħallas skont ir-regoli tal-Istat 
Membru u tal-UE applikabbli għall-
programm operazzjonali. Jekk programm 
jiġi ffinanzjat permezz ta’ fond wieħed, 
skont l-Artikolu 87(1) tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR] il-massimu 5% 
jiġi kkalkolat abbażi tal-allokazzjoni 
għall-programm mill-FSE.

Emenda 61
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' kosti unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-
Artikolu 57(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' 
kull każ b'referenza għal abbozz ta' baġit 
miftiehem ex ante mill-Awtorità ta' 
Tmexxija, fejn l-appoġġ pubbliku ma 
jaqbiżx l-EUR 100 000.

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' kosti unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-Artikolu 
57(1) tar-Regolament (UE) Nru […] 
jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' kull każ 
b'referenza għal abbozz ta' baġit miftiehem 
ex ante mill-Awtorità ta' Tmexxija, fejn il-
kofinanzjament tal-UE ma jaqbiżx l-EUR 
100 000.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għotjiet li għalihom l-appoġġ 
pubbliku ma jaqbiżx l-EUR 50 000 
għandhom jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa jew skali standard ta' kosti unitarji 
skont il-paragrafu 1 jew l-Artikolu 57 tar-
Regolament (UE) Nru […], għajr għall-
operazzjonijiet li jirċievu appoġġ fi ħdan il-
qafas ta' skema ta' għajnuna mill-istat.

4. L-għotjiet li għalihom il-kofinanzjament 
tal-UE ma jaqbiżx l-EUR 50 000 
għandhom jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa jew skali standard ta' kosti unitarji 
skont il-paragrafu 1 jew l-Artikolu 57 tar-
Regolament (UE) Nru […], għajr għall-
operazzjonijiet li jirċievu appoġġ fi ħdan il-
qafas ta' skema ta' għajnuna mill-istat.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista' jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu permezz ta' strumenti 
finanzjarji, bħall-iskemi tal-qsim tar-riskju, 
l-ekwità u d-dejn, fondi ta' garanzija, fondi 

1. Skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE jista' jappoġġa 
azzjonijiet u politiki li jaqaw fil-kamp ta' 
applikazzjoni tiegħu permezz ta' strumenti 
finanzjarji, bħall-iskemi tal-qsim tar-riskju, 
l-ekwità u d-dejn, fondi ta' garanzija, fondi 
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ta' investiment u fondi ta' self. ta' investiment, fondi ta' self u mikrokrediti 
u faċilitajiet.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm disponibbli l-għażla ta' miżuri u politiki ta' appoġġ permezz tal-użu tal-
mikrokrediti.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Atti delegati jiġu stabbiliti 
f’kooperazzjoni mar-rappreżentanti 
Ewropej tas-sħab imsemmija fl-Artikolu 5 
tar-Regolament dwar id-dispożizzjoni 
komuni, f’konsultazzjoni mal-Kumitat tal-
FSE;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

persuni qagħda, inklużi dawk qagħda għal 
perjodu ta' żmien twil

persuni qagħda, inklużi dawk qagħda għal 
perjodu ta' żmien twil, fejn tintwera data 
separata dwa l-età, il-ġeneru u dwar 
persuni b'diżabbiltà

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

minn żoni rurali
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Detenturi ta’ kwalifiki ta’ 
edukazzjoni u taħriġ professjonali

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-dejta dwar il-parteċipanti li jidħlu 
f'operazzjoni appoġġata mill-FSE għandha 
tiġi pprovduta fir-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali kif speċifikat fl-
Artikolu 44(1) u (2) u l-Artikolu 101(1) 
tar-Regolament (UE) Nru […]. Id-dejta 
kollha għandha titqassam skont is-sess.

Din id-dejta dwar il-parteċipanti li jidħlu 
f'operazzjoni appoġġata mill-FSE għandha 
tiġi pprovduta fir-rapporti tal-
implimentazzjoni annwali kif speċifikat fl-
Artikolu 44(1) u (2) u l-Artikolu 101(1) 
tar-Regolament (UE) Nru […]. Id-dejta 
kollha għandha titqassam skont is-sess 
sabiex isir magħruf l-impatt tal-interventi 
fuq l-irġiel u n-nisa.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- in-numru ta' nisa impjegati fis-settur 
MINT meta jitilqu

Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 7 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-perċentwal ta’ parteċipanti, minn 
gruppi żvantaggjati fl-edukazzjoni, it-
taħriġ, il-kisba tal-kwalifiki, l-impjieg 
meta jitilqu

Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 9 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- in-numru ta’ parteċipanti b’diżabbiltà 
f’impjieg wara li jirċievu l-appoġġ

Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 bis (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- numru parteċipanti li waqfu jieħdu l-
paga minima jew benefiċċji oħrajn wara 
l-parteċipazzjoni tagħhom

Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. Id-dejta kollha għandha 
titqassam skont is-sess.

Din id-data għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) 
Nru […]. Id-data kollha għandha titqassam 
skont is-sess sabiex isir magħruf l-impatt 
tal-interventi fuq l-irġiel u n-nisa.
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Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg 6 xhur wara li 
telqu

· parteċipanti li sabu impjieg 9 xhur wara li 
telqu

Emenda 75

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg għal rashom 6
xhur wara li telqu.

· parteċipanti li sabu impjieg għal rashom 
9 xhur wara li telqu.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol imtejba 6 xhur wara li telqu

· parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol imtejba 9 xhur wara li telqu

Emenda 77

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-parteċipanti li ma għadhomx jirċievu
benefiċċji soċjali matul id-9 xhur wara l-
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parteċipazzjoni

Emenda 78

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 10 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- in-numru ta' nisa impjegati fis-settur 
MINT 9 xhur wara li telqu

Emenda 79

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 11 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- numru ta’ parteċipanti b’diżabbiltà li 
sabu impjieg sena wara li ngħataw l-
appoġġ

Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 15 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tnaqqis fin-numru ta' każijiet ta' 
diskriminazzjoni rreġistrati mill-korp jew 
korpi nominati għall-promozzjoni ta' 
trattament ugwali

Emenda 81

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

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(4) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Għandha tinġabar fuq il-
bażi ta' kampjun rappreżentattiv ta' 
parteċipanti f'kull assi prijoritarju jew 
sotto-prijoritarju. Il-validità interna tal-
kampjun għandu jiġi żgurat b'tali mod li d-
dejta tista' tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-
assi prijoritarju jew sottoprijoritarju. Id-
dejta kollha għandha titqassam skont is-
sess.

Din id-data għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(4) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Għandha tinġabar fuq il-
bażi ta' kampjun rappreżentattiv ta' 
parteċipanti f'kull assi prijoritarju jew 
sotto-prijoritarju. Il-validità interna tal-
kampjun għandu jiġi żgurat b'tali mod li d-
dejta tista' tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-
assi prijoritarju jew sottoprijoritarju. Id-
data kollha għandha titqassam skont is-sess 
sabiex isir magħruf l-impatt tal-interventi 
fuq l-irġiel u n-nisa.
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