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Emenda 22
Karima Delli

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Progress, is-Solidarjetà, l-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali

Or. en

Emenda 23
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-
istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u l-
irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud kif ukoll fuq l-impatti u r-
riżultati tal-Unjoni, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovjazzjoni (minn hawn ‘il quddiem ‘il-
Programm’) sabiex jipprovdi għall-
kontinwazzjoni u l-iżvilupp tal-attivitajiet 
imwettqa fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 
Nru 1672/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 2006 li 
tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-
Impjiegi u għas-Solidarjetà Soċjali –
Progress, ir-Regolament Nru 492/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

(1) B’mod konformi mal-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Baġit għall-Ewropa 
2020’, li tirrakkomanda r-
razzjonalizzazzjoni u s-semplifikazzjoni tal-
istrumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u l-
irfinar tal-enfasi tagħhom kemm fuq il-
valur miżjud għall-Unjoni, kif ukoll fuq l-
impatti u r-riżultati, dan ir-Regolament 
jistabbilixxi l-Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Progress, is-Solidarjetà, l-
Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (minn 
hawn ‘il quddiem ‘il-Programm’) sabiex 
jipprovdi għall-kontinwazzjoni u l-iżvilupp 
tal-attivitajiet imwettqa fuq il-bażi tad-
Deċiżjoni Nru 1672/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 2006 li tistabbilixxi 
Programm Komunitarju għall-Impjiegi u 
għas-Solidarjetà Soċjali – Progress, ir-
Regolament Nru 492/2011 tal-Parlament 
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5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu 
tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 dwar l-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għall-impjieg u d-
Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi l-Faċilità
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress 
għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (minn 
hawn ’il quddiem ‘il-Faċilità’).

Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 
dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi 
ħdan l-Unjoni u d-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2003/8/KE tat-
23 ta’ Diċembru 2002 li timplimenta r-
Regolament Nru 1612/1968 fir-rigward 
tal-approvazzjoni ta’ postijiet tax-xogħol 
battala u applikazzjonijiet għall-impjieg u 
d-Deċiżjoni Nru 283/2010/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Marzu 2010 li tistabbilixxi Faċilità
Ewropea ta’ Mikrofinanzjament Progress 
għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali (minn 
hawn ’il quddiem ‘il-Faċilità’).

Or. en

Emenda 24
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jinkludu l-linji gwida integrati tal-
Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-linji 
gwida integrati tal-Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, filwaqt 
li jagħtu appoġġ l-implimentazzjoni tal-
inizjattivi ewlenin, b’rabta speċjali mal-
Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali, Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi u Żgħażagħ fl-Azzjoni.

(3) B’mod konformi mal-Artikolu 148(4) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kunsill adotta linji gwida 
għall-politiki dwar l-impjiegi fil-
21 ta’ Ottubru 2010, li, flimkien mal-linji 
gwida wiesgħa għall-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni adottati 
b’mod konformi mal-Artikolu 121 tat-
Trattat, jiffurmaw il-linji gwida integrati 
tal-Ewropa 2020. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-applikazzjoni tal-linji 
gwida integrati tal-Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari l-Linji Gwida 7, 8 u 10, filwaqt 
li jappoġġa l-implimentazzjoni tal-
inizjattivi emblematiċi, b’rabta speċjali 
mal-Pjattaforma Ewropea kontra l-Faqar u 
l-Esklużjoni Soċjali, Aġenda għall-Ħiliet 
Ġodda u l-Impjiegi u Żgħażagħ fl-Azzjoni, 
kif ukoll l-Inizjattiva għall-
Opportunitajiet taż-Żgħażagħ.
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Or. en

Emenda 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
emblematiċi tal-Unjoni fil-qasam tal-
Innovazzjoni jidentifikaw l-innovazzjoni 
soċjali bħala għodda b’saħħitha – b'mod 
partikulari f'dan il-waqt ta' kriżi 
ekonomika fl-UE kollha kemm hi u fir-
reġjuni individwali – sabiex jiġu indirizzati 
l-isfidi soċjali li joriġinaw mit-tixjiħ tal-
popolazzjoni, il-faqar, il-qgħad, il-mudelli 
tax-xogħol u l-istili tal-ħajja l-ġodda, 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 tiġi intensifikata l-
innovazzjoni soċjali fl-oqsma tal-politika li 
jaqgħu fi ħdan l-ambitu tiegħu fis-settur 
pubbliku, f'dak privat u fit-tielet settur, 
waqt li jitqies kif dovut ir-rwol tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali. B’mod 
partikolari, għandu jgħin l-identifikazzjoni, 
l-evalwazzjoni u ż-żieda b’mod 
proporzjonat 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, sabiex, b'mod 
partikulari, tingħata spinta għat-tkabbir u 
l-iżvilupp ibbilanċjat fir-reġjuni tal-UE. 
Għandu jaġixxi wkoll bħala katalist għal 
sħubijiet u netwerking transnazzjonali bejn 
l-atturi tas-settur pubbliku, dak privat u t-
tielet settur kif ukoll jagħti appoġġ fl-
involviment tagħhom fit-tfassil u l-
implimentazzjoni ta’ approċċi ġodda fl-
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indirizzar ta’ ħtiġijiet u sfidi soċjali urġenti.

Or. fr

Emenda 26
Karima Delli

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 
emblematiċi tal-Unjoni fil-qasam tal-
Innovazzjoni 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 tax-xogħol u l-istili tal-ħajja l-
ġodda, 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 tiġi 
intensifikata l-innovazzjoni soċjali fl-
oqsma tal-politika li jaqgħu fi ħdan l-
ambitu tiegħu fis-settur pubbliku, f'dak 
privat u fit-tielet settur, waqt li jitqies kif 
dovut ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali. B’mod partikolari, għandu jgħin l-
identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u ż-żieda 
b’mod proporzjonat ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi u l-implimentazzjoni prattika 
tagħhom 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, dak 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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Or. en

Emenda 27
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) B’mod partikolari, il-Programm 
għandu jgħin jidentifika, jevalwa u jżid 
b'mod proporzjonali is-soluzzjonijiet u l-
prattiċi innovattivi permezz tal-
esperimentazzjoni fil-politika soċjali 
sabiex jassisti lill-Istati Membri iżidu l-
effiċjenza tas-swieq tax-xogħol tagħhom u 
jkomplu jtejbu l-politiki tagħhom dwar il-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, fejn 
ikun hemm bżonn. L-esperimentazzjoni 
fil-politika soċjali tirreferi għal testijiet 
abbażi ta' proġetti fuq il-post tal-
innovazzjonijiet soċjali. Tippermetti li 
tinġabar evidenza dwar il-fattibilità tal-
innovazzjonijiet soċjali. L-ideat li 
jkollhom suċċess għandhom jiġu segwiti 
fuq skala usa' bl-appoġġ finanzjarju mill-
Fond Soċjali Ewropew (FSE), kif ukoll 
minn sorsi oħrajn. L-esperjenza turina li 
l-proġetti ta' esperimentazzjoni fil-politika 
soċjali ta' spiss idumu bejn tlieta u ħames 
snin u jinkludu varjetà kbira ta' atturi ta' 
kull daqs. Iċ-ċentri ta' informazzjoni 
nazzjonali dwar l-esperimentazzjoni fil-
politiki soċjali, meta jiġu stabbiliti, 
għandhom ikunu jistgħu jaqdu lill-
partijiet interessati kollha fil-ħtiġijiet 
kollha relatati tagħhom u għandhom 
jappoġġaw il-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
netwerks u sħubijiet.

Or. de
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Emenda 28
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Programm għandu jagħti 
attenzjoni partikulari għad-dimensjoni 
territorjali tal-faqar u l-esklużjoni, u 
speċjalment għall-inugwaljanzi li qed 
jiżdiedu bejn ir-reġjuni u fi ħdanhom, 
bejn ir-reġjuni u l-bliet u fil-bliet u t-
territorji iżgħar.

Or. en

Emenda 29
Karima Delli

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 

(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 ssemplifikata, 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 jnaqqas wkoll il-piż 
amministrattiv għall-benefiċjarji. Barra 
minn hekk, l-opzjonijiet ta’ nfiq semplifikat
(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 jista' jaqdi lill-fornituri ta’ 
mikrofinanzjament fil-ħtiġijiet kollha 
relatati tagħhom, billi jipprovdi 
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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.

finanzjament għall-mikrokreditu, 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.

Or. en

Emenda 30
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni għandha tipprovdi lilha 
nnifisha b’bażi analitika soda sabiex 
tappoġġja t-tfassil tal-politika fil-qasam 
tal-impjiegi u soċjali. Tali bażi ta’ evidenza 
żżid il-valur għal azzjoni nazzjonali billi 
tiġi provduta dimensjoni tal-Unjoni u 
tqabbil għall-ġbir ta’ dejta u l-iżvilupp ta’ 
għodod u metodi statistiċi u indikaturi 
komuni bil-ħsieb li tiġi mfassla stampa 
sħiħa tas-sitwazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, 
il-politika soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol madwar l-Unjoni u tiġi żgurata l-
evalwazzjoni ta’ kwalità għolja tal-
effiċjenza u l-effikaċja tal-programmi u l-
politiki.

(6) L-Unjoni għandha tipprovdi lilha 
nnifisha b’bażi analitika soda sabiex 
tappoġġa t-tfassil tal-politika fil-qasam tal-
impjiegi u f'dak soċjali. Tali bażi ta’ 
evidenza żżid il-valur mal-azzjoni
nazzjonali billi tiġi provduta dimensjoni 
tal-Unjoni u tqabbil għall-ġbir ta’ data u l-
iżvilupp ta’ għodod u metodi statistiċi u 
indikaturi komuni bil-ħsieb li tiġi mfassla 
stampa sħiħa tas-sitwazzjoni fl-oqsma tal-
impjiegi, il-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol madwar l-
Unjoni u tiġi żgurata l-evalwazzjoni ta’ 
kwalità għolja tal-effiċjenza u l-effikaċja 
tal-programmi u l-politiki. B'mod 
partikulari, jekk id-dimensjoni territorjali 
tal-iżvantaġġ soċjoekonomiku tinftiehem 
aħjar, dan jista' jżid valur sostanzjali 
għall-isforzi biex jiġu żviluppati approċċi 
aktar sostenibbli u integrati biex jiġi 
affrontat.

Or. en
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Emenda 31
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Unjoni tinsab f’pożizzjoni unika 
sabiex tipprovdi pjattaforma tal-Unjoni 
għal skambji ta’ politika u tagħlim 
reċiproku bejn l-Istati Membri fl-oqsma tal-
impjiegi u soċjali. Għarfien tal-politiki 
applikati f’pajjiżi oħra u tar-riżultati 
tagħhom iwessa’ l-firxa ta’ opzjonijiet 
disponibbli għal persuni li jfasslu l-
politika, jiskatta żviluppi ta’ politika ġodda 
u jinkoraġġixxi riforma nazzjonali.

(7) L-Unjoni tinsab f’pożizzjoni unika 
sabiex tipprovdi pjattaforma tal-Unjoni 
għal skambji ta’ politika u tagħlim 
reċiproku bejn l-Istati Membri billi tħeġġeġ 
eżempji ta' prattika tajba fil-qasam tal-
impjiegi u f'dak soċjali Għarfien tal-politiki 
applikati f’pajjiżi oħra u tar-riżultati 
tagħhom iwessa’ l-firxa ta’ opzjonijiet 
disponibbli għall-persuni li jfasslu l-
politika, iqanqal żviluppi ta’ politika ġodda 
u jinkoraġġixxi riforma nazzjonali.

Or. ro

Emenda 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għandha tittieħed ukoll azzjoni 
għall-promozzjoni tal-investiment fil-kura 
tas-saħħa u l-faċilitajiet soċjali bil-ħsieb li 
mhux biss jitnaqqsu l-inugwaljanzi u d-
diskriminazzjoni, imma anke jitrawmu t-
tkabbir, il-benessri u l-iżvilupp fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali;

Or. fr

Emenda 33
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
attivi f’diversi livelli jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-issodisfar tal-objettivi tal-
Programm, billi jipparteċipaw fil-proċess 
tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni 
soċjali.

(9) L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
inklużi s-sħab soċjali, jiżvolġu rwol 
fundamentali fil-promozzjoni ta' impjiegi 
ta' kwalità u fil-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali u l-faqar, kif ukoll fil-ġlieda kontra 
l-qgħad, u għandhom ikunu assoċjati 
mill-qrib fl-azzjonijiet kollha imfassla 
biex jilħqu l-objettivi tal-Programm. L-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili attivi 
f’diversi livelli għandhom ikunu 
kompletament involuti sabiex jinkisbu l-
objettivi tal-Programm. Għaldaqstant, 
għandhom jieħdu sehem fl-iżvilupp, fil-
monitoraġġ, fl-evalwazzjoni, fit-testijiet 
fuq il-post, fid-disseminazzjoni u t-tagħlim 
reċiproku ta' politiki ġodda. Għandhom 
jissawru sħubijiet ta’ kwalità għolja fil-
livelli politiċi kollha. Il-prinċipju ta’ 
sħubija għandu jissaħħaħ u jiġi estiż 
bħala l-prinċipju gwida għat-taqsimiet 
kollha tal-Programm.

Or. en

Emenda 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
attivi f’diversi livelli jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-issodisfar tal-objettivi tal-
Programm, billi jipparteċipaw fil-proċess 
tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni soċjali.

(9) L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
attivi f’diversi livelli jista’ jkollhom rwol 
importanti fl-issodisfar tal-objettivi tal-
Programm, billi jipparteċipaw fil-proċess 
tat-tfassil tal-politika u billi 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni soċjali.
F'dan ir-rigward, għandu jiġi promoss 
djalogu kontinwu bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, ir-
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rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u s-sħab 
soċjali bil-ħsieb li tiġi żgurata l-
introduzzjoni effikaċi tal-azzjonijiet 
integrati.

Or. fr

Emenda 35
Nuno Teixeira

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 billi 
jiżgura l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. L-
EURES għandu jippromwovi funzjonament 
aħjar tas-swieq tax-xogħol billi jidentifika 
b'mod attiv l-opportunitajiet ta' xogħol, 
jiffaċilita l-mobilità ġeografika 
transnazzjonali tal-ħaddiema, b'mod 
partikulari l-ħaddiema żgħażagħ,
jipprovdi trasparenza akbar fuq is-suq tax-
xogħol, jiżgura l-ikklerjar ta’ postijiet tax-
xogħol battala u applikazzjonijiet għax-
xogħol u jappoġġa 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

Emenda 36
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Premessa 11
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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 billi 
jiżgura l-kooperazzjoni mill-qrib bejn l-
Istati Membri u mal-Kummissjoni. L-
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 jappoġġa
attivitajiet fl-oqsma tas-servizzi tar-
reklutaġġ, pariri u konsulenza fil-livell 
nazzjonali u transkonfinali, b’hekk ikun 
qed jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki dwar il-
flessigurtà u l-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020.

Or. ro

Emenda 37
Luís Paulo Alves

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
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-

(14) In-nuqqas ta’ aċċess għal kreditu 
huwa wieħed mill-ostakli għall-ħolqien 
tan-negozji, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. L-
isforzi tal-Unjoni u dawk nazzjonali f’dan 
il-qasam jeħtieġ li jiġu intensifikati, b'mod 
partikulari billi l-formalitajiet 
amministrattivi jsiru aktar flessibbli,
sabiex tiżdied il-provvista ta’ 
mikrofinanzjament u tintlaħaq id-domanda 
minn dawk li jetiġuh l-aktar, u b’mod 
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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.

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. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura wkoll li r-
reġjuni milquta minn limiti permanenti u 
r-reġjuni milquta b'mod serju mill-kriżi 
jkollhom aċċess akbar għall-fondi 
Ewropej, biex b'hekk ikunu jistgħu jġibu 
ruħhom ta' lievi għat-tkabbir, waqt li 
jitnaqqsu l-limiti tagħhom.

Or. pt

Emenda 38
Petru Constantin Luhan

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
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-negozji, speċjalment fost il-persuni l-
aktar 'il bogħod mis-suq tax-xogħol. L-
isforzi tal-Unjoni u nazzjonali f’dan il-
qasam jeħtieġ li jiġu intensifikati sabiex 
tiżdied il-provvista ta’ mikrofinanzjament 
u tintlaħaq id-domanda minn dawk li 
jetiġuh 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. Bl-
istess mod, l-impriżi żgħar u l-
mikroimpriżi jiffurmaw il-maġġoranza 
tal-kumpaniji li għadhom kif twaqqfu fl-
Unjoni Ewropea, u l-mikrokreditu jista' 
jkun l-iktar mod malajr biex jinkisbu 
valur miżjud u riżultati konkreti. Bħala l-
ewwel pass, fl-2010 il-Parlament Ewropew 
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u l-Kunsill waqqfu l-Faċilità.

Or. ro

Emenda 39
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għal 
finanzi għal mikrointrapriżi, inklużi l-
ħaddiema għal rashom, u intrapriżi 
soċjali. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għalhekk tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-
negozju soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transkonfinali.

(17) Sabiex tiġi kapitalizzata l-esperjenza 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali, u b’mod partikolari l-
Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment, 
azzjoni li tinvolvi l-mikrofinanzjament u l-
intraprenditorija soċjali għandha tiġi 
implimentata mill-Kummissjoni b’mod 
indirett billi tagħmel lill-istituzzjonijiet 
finanzjarji responsabbli mill-kompiti 
relatati mal-implimentazzjonijiet tal-baġit 
skont ir-regolament finanzjarju. L-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni jikkonċentra l-ingranaġġ 
minn istituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali u investituri oħra, jgħaqqad 
l-approċċi u b’hekk itejjeb l-aċċess għall-
finanza u d-disseminazzjoni tal-
mikrofinanzjament lill-gruppi li qiegħdin 
partikularment "f'riskju" u liż-żgħażagħ. 
Jappoġġa wkoll l-iżvilupp tal-
imprenditorjat, l-ekonomija soċjali u l-
mikroimpriżi li m'għandhom l-ebda 
affidabilità kreditizja jew m'għandhomx 
biżżejjed affidabilità kreditizja u li 
m'għandhom l-ebda riżorsi kapitali jew 
m'għandhomx biżżejjed riżorsi kapitali, u 
għaldaqstant ma jkollhomx aċċess għall-
kreditu. Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għalhekk tassisti fl-iżvilupp tas-settur tan-
negozju soċjali emerġenti u s-suq tal-
mikrofinanzjament fl-Unjoni u 
tinkoraġġixxi l-attivitajiet transfruntiera.

Or. en
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Emenda 40
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Bi qbil mal-istrateġija Ewropa 2020, 
il-Programm għandu jindirizza l-
problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ. 
Minkejja ċerti sinjali pożittivi ta' rkupru 
fl-2009, iż-żieda fl-impjiegi kienet wisq 
dgħajfa biex tnaqqas b'mod stabbli r-rati 
għolja ta’ qgħad. Il-perjodi medji ta’ 
qgħad twalu, u ċ-ċifri tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ żdiedu f'ħafna Stati Membri, fi 
wħud minnhom laħqu iktar minn 40 %. 
Għalkemm is-sitwazzjoni tvarja b'mod 
konsiderevoli fl-Istati Membri, il-medja 
tar-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-
Unjoni hi aktar minn darbtejn iktar mir-
rata tal-qgħad fost l-adulti. Barra minn 
hekk, hemm inugwaljanzi reġjonali kbar. 
Speċjalment fl-inħawi rurali, il-qgħad fost 
iż-żgħażagħ qed jiżdied. Iż-żgħażagħ taħt 
il-25 sena għandhom jingħataw ġejjieni u 
l-perspettiva biex jiżvolġu rwol 
fundamentali fil-kontribut lis-soċjetà u l-
ekonomija fl-Ewropa, li hu ta' importanza 
partikulari f'dan iż-żmien ta' kriżi.

Or. en

Emenda 41
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 17b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17b) L-indirizzar tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ u tal-prekarjetà tal-impjiegi taż-
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żgħażagħ ma jnaqqasx biss l-ispejjeż 
soċjali imma jippromwovi wkoll l-
inklużjoni soċjali. Għaldaqstant, il-
Programm għandhom jiffoka b'mod 
speċjali fuq il-qgħad fost iż-żgħażagħ billi 
jintrodui assi "Inizjattiva għaż-
Żgħażagħ", li tkun immirata lejn it-titjib 
tat-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għal 
xogħol diċenti, kif ukoll tal-
kundizzjonijiet ta' xogħol taż-żgħażagħ u 
lejn it-tnaqqis tar-rata ta' dawk li jitilqu 
kmieni mill-iskola.

Or. en

Emenda 42
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 17c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17c) Il-faċilità ta' mikrofinanzjament 
għandu jkollha impatt dewwiemi, 
għandha tilħaq lill-benefiċjarji potenzjali 
u għandha sservi ta' element proattiv 
kemm għall-politiki ekonomiċi u kemm 
għal dawk ta' żvilupp lokali. L-azzjonijiet 
li jinvolvu l-mikrofinanzjament u l-
imprenditorjat soċjali għandhom ikunu 
akkumpanjati minn programmi ta’ gwida 
u ta’ taħriġ sabiex jiġi massimizzat iċ-
ċans li jinħolqu mikrointrapriżi vijabbli. 
Għal dan il-għan jeħtieġ li parti fissa mill-
baġit tiġi assenjati għall-miżuri ta' dan it-
tip.

Or. en

Emenda 43
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Premessa 17d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17d) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu approċċ ibbażat fuq id-
drittijiet lejn it-taħriġ u l-impjiegi. L-
aspett kwalitattiv ta' xogħol diċenti għaż-
żgħażagħ, inkluża r-rimunerazzjoni għal 
perjodi ta' prattika u apprendistati, 
m'għandux jiġi kompromess, u l-
istandards fundamentali tax-xogħol u l-
istandards l-oħra relatati mal-kwalità tax-
xogħol, bħall-ħin tax-xogħol, il-paga, is-
sigurtà soċjali, u s-saħħa u s-sikurezza 
okkupazzjonali, għandhom ikunu 
kunsiderazzjonijiet ċentrali fl-isforzi li qed 
isiru.

Or. en

Emenda 44
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 17e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17e) L-azzjonijiet taħt il-Programm 
għandhom jgħinu lill-Istati Membri 
joħolqu inċentivi effiċjenti, bħas-sussidji 
għall-impjiegi u l-kontribuzzjonijiet 
assigurattivi għaż-żgħażagħ, għall-
ħolqien ta' kundizzjonijiet diċenti 
garantiti ta' ħajja u ta' xogħol. L-inċentivi 
ta' dan it-tip għandhom iħeġġu lill-
impjegaturi fis-settur pubbliku u dak 
privat jitħeġġu jħaddmu u jħarrġu liż-
żgħażagħ, jinvestu kemm fil-ħolqien tal-
impjiegi ta’ kwalità għaż-żgħażagħ, u 
kemm fit-taħriġ u t-titjib kontinwu tal-
ħiliet tagħhom matul l-impjieg u 
jappoġġaw l-imprenditorjat bħala għażla 
fost iż-żgħażagħ. Il-Programm għandu 
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jindika wkoll ir-rwol u l-importanza 
speċjali tal-impriżi ż-żgħar fir-rigward tat-
taħriġ, il-kompetenza u l-għerf 
tradizzjonali u jiżgura li ż-żgħażagħ 
ikollhom aċċess għall-mikrofinanzjament. 
Il-Programm għandu jiffaċilita l-
iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri f'dawn l-oqsma kollha.

Or. en

Emenda 45
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 17f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17f) L-azzjonijiet taħt il-Programm 
għandhom jgħinu lill-Istati Membri u l-
atturi tas-suq tax-xogħol jimplimentaw il-
Garanzija għaż-Żgħażagħ, biex ikun 
żgurat li ż-żgħażagħ, fi żmien erba' xhur 
minn meta jħallu l-iskola, ikunu qed 
jaħsmu, qed jiġu edukati jew qed jitħarrġu 
(mill-ġdid) , speċjalment fil-każ ta' dawk li 
jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ minn 
kmieni u ta' żgħażagħ vulnerabbli oħrajn. 
Il-Programm għandu jiffaċilita l-
iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati 
Membri f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 46
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) B’mod konformi mal-Artikoli 8 u 10 (18) B’mod konformi mal-Artikolu 8 tat-
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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 
il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm.

Trattat, il-Programm għandu jiżgura li l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħu 
tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-
evalwazzjonijiet urew l-importanza li l-
ġeneri jitqiesu fl-aspetti kollha tal-
Programm, filwaqt li jiġi żgurat b'mod 
partikulari li jittieħdu azzjonijiet speċifiċi 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi. Monitoraġġ regolari u evalwazzjoni 
għandhom jitwettqu sabiex jiġi evalwat il-
mod li bih il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi jiġu indirizzati fl-attivitajiet 
tal-Programm.

Or. en

Emenda 47
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Skont l-Artikolu 10 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet tiegħu 
tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni abbażi ta' sess, oriġini 
razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, 
diżabilità, età jew orjentament sesswali u 
tissodisfa l-obbligu taħt il-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 
b'Diżabilità fir-rigward, inter alia, tal-
edukazzjoni, ix-xogħol u l-impjiegi u l-
aċċessibilità. Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi għall-istrateġiji tal-Unjoni 
għall-implimentazzjoni ta' dawn il-
prinċipji. Monitoraġġ regolari u 
evalwazzjoni għandhom jitwettqu sabiex 
jiġi evalwat il-mod li bih il-kwistjonijiet ta' 
antidiskriminazzjoni jiġu indirizzati fl-
attivitajiet tal-Programm.

Or. en
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Emenda 48
Karima Delli

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18b) Skont l-Artikolu 3 tat-Trattat u l-
Artikolu 24 tal-Karta dwar id-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-
Programm għandu jiżgura l-protezzjoni 
tad-drittijiet tat-tfal.

Or. en

Emenda 49
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali jitqiesu fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni.

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi ta' kwalità, garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali adegwata u l-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali jitqiesu fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-attivitajiet tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 50
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali jitqiesu fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni.

(19) Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat, il-
Programm għandu jiżgura li r-rekwiżiti 
konnessi mal-promozzjoni ta’ livell għoli 
ta’ impjiegi, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali jitqiesu fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politiki u l-
attivitajiet tal-Unjoni; l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali għandhom jippromwovu l-
istituzzjonijiet dedikati għar-riċerku u l-
industrija, u għandhom iħeġġu u 
japprovaw l-investiment mill-impriżi 
industrijali fir-riċerka u l-iżvilupp.

Or. ro

Emenda 51
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Peress li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti fil-livell tal-Istati Membri u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri 
b’mod konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’mod 
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità 
kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-
objettivi.

(21) Peress li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti fil-livell tal-Istati Membri u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri 
b’mod konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’mod 
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità 
kif stabbilit f’dak l-Artikolu, u meta titqies 
l-istruttura istituzzjonali tal-Istati Membri 
u r-reġjuni, dan ir-Regolament ma jmurx 
lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-objettivi.

Or. pt
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Emenda 52
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Peress li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti fil-livell tal-Istati Membri u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri 
b’mod konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’mod 
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità 
kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-
objettivi.

(21) Peress li l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri kollha, 
b'mod partikulari fil-livell reġjonali u 
għaldaqstant, minħabba l-iskala u l-effetti 
tagħhom, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 
tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri 
b’mod konformi mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’mod 
konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità 
kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-
Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-
objettivi.

Or. ro

Emenda 53
Iosif Matula

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom joffru inċentivi finanzjarji 
għall-impjegaturi li jipprovdu taħriġ 
għall-persunal bi kwalifiki baxxi u b'hekk 
jgħinuhom jidħlu fis-suq tax-xogħol. 

Or. ro

Emenda 54
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla
Soċjali u l-Innovazzjoni (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin 
tagħha u l-Linji-Gwida Integrati billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, 
u ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
faqar u t-titjib fil-kundizzjonijiet tax-
xogħol.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi 
Programm tal-Unjoni Ewropea għall-
Progress, is-Solidarjetà, l-Impjiegi u l-
Innovazzjoni Soċjali (minn hawn ’il 
quddiem ‘il-Programm’) li għandu l-għan li 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-
Istrateġija Ewropa 2020, il-miri ewlenin, l-
inizjattivi emblematiċi u l-Linji Gwida 
Integrati tagħha, kif ukoll l-Inizjattiva 
għall-Opportunitajiet taż-Żgħażagħ billi 
jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-
għanijiet tal-Unjoni Ewropea f’termini ta’ 
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi ta' 
kwalità għolja, garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali adegwata u diċenti, u ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali u l-faqar, it-titjib fil-
kundizzjonijiet tax-xogħol u s-
sitwazzjonijiet ta' impjiegi u edukazzjoni 
taż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 55
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser operatur fl-
ekonomija soċjali li l-għan ewlieni tiegħu
huwa li jikseb objettivi soċjali aktar milli 
jiġġenera qligħ għas-sidien, il-membri u d-
detenturi tal-ishma tagħha. Topera fis-suq 
permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u primarjament terġa’ tinvesti l-
qligħ sabiex tilħaq l-objettivi soċjali 
tagħha. Hija ġestita b’mod responsabbli u 
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klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

trasparenti, b’mod partikolari billi tinvolvi 
l-ħaddiema, il-klijenti u l-partijiet 
interessati affettwati mill-attività tagħha.

Or. en

Emenda 56
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tilħaq objettivi
soċjali aktar milli tiġġenera qligħ għas-
sidien, il-membri u l-partijiet interessati 
tagħha. Topera fis-suq permezz tal-
produzzjoni ta’ oġġetti u servizzi b’mod 
intraprenditorjali u innovattiv u terġa’ 
tinvesti l-flus żejda li taqla' sabiex
tippromwovi ulterjorment l-iskopijiet
soċjali tagħha. Hija ġestita b’mod 
responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività kummerċjali tagħha.

Or. de

Emenda 57
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali pożittiv aktar milli tiġġenera qligħ 
għas-sidien u l-partijiet interessati. Topera 
fis-suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti 
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servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

u servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-flus żejda li taqla'
primarjament sabiex tilħaq għanijiet soċjali 
xierqa, b'mod partikulari fil-kuntest tal-
bżonnijiet soċjali. Hija ġestita b’mod 
responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività kummerċjali tagħha.

Or. pl

Emenda 58
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali minflok ma tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq permezz tal-produzzjoni ta’ oġġetti u 
servizzi b’mod intraprenditorjali u 
innovattiv u tuża l-qligħ primarjament 
sabiex tilħaq għanijiet soċjali. Hija ġestita 
b’mod responsabbli u trasparenti, b’mod 
partikolari billi tinvolvi l-ħaddiema, il-
klijenti u l-partijiet interessati affettwati 
mill-attività tan-negozju tagħha.

(a) ‘Intrapriża soċjali’ tfisser intrapriża li l-
għan ewlieni tagħha huwa li tikseb impatt 
soċjali aktar milli tiġġenera qligħ għas-
sidien u l-partijiet interessati. Topera fis-
suq u tipproduċi benefiċċju soċjali għall-
komunità, permezz tal-produzzjoni ta’ 
oġġetti u servizzi ta' interess ġenerali u l-
organizzazzjoni tal-proċess ta' produzzjoni 
b'mod demokratiku u parteċipatorju, li 
jinvolvi lill-partijiet interessati interni u 
lill-komunità nnifisha. Topera fis-suq
b’mod intraprenditorjali u innovattiv u tuża 
l-flus żejda li taqla' primarjament sabiex 
tilħaq għanijiet soċjali Hija ġestita b’mod 
responsabbli u trasparenti.

Or. en

Emenda 59
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ‘Mikrofinanzjament’ jinkludi garanziji, 
kontrogaranziji, mikrokreditu, ekwità u 
kważi-ekwità estiżi għal persuni u 
mikrointrapriżi.

(d) ‘Mikrofinanzjament’ jinkludi garanziji, 
kontrogaranziji, mikrokreditu, ekwità u 
kważiekwità estiżi għal persuni u 
mikrointrapriżi li m'għandhom l-ebda 
affidabilità kreditizja jew m'għandhomx 
biżżejjed affidabilità kreditizja u li 
m'għandhom l-ebda riżorsi kapitali jew 
m'għandhomx biżżejjed riżorsi kapitali, u 
għaldaqstant ma jkollhomx aċċess għall-
kreditu.

Or. en

Emenda 60
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Programm għandu jkun magħmul mit-
tliet assi ta' kumplimentarjetà li ġejjin:

1. Il-Programm għandu jkun magħmul 
mill-erba' assi ta' komplementarjetà li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 61
Karima Delli

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-
Unjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u għandu jippromwovi t-tfassil ta’ politika 

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġa l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika tal-Unjoni fl-
oqsma tal-impjiegi, il-protezzjoni soċjali, l-
inklużjoni soċjali, il-leġiżlazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ġlieda 
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bbażata fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi 
sħubija mal-imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra;

kontra l-faqar u għandu jippromwovi t-
tfassil ta’ politika bbażata fuq evidenza u l-
progress soċjali, bi sħubija mas-sħab
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u partijiet interessati oħra;

Or. en

Emenda 62
Karin Kadenbach

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-
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;

(a) L-assi Progress, li għandu jappoġġa l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-politika tal-Unjoni 
dwar l-impjiegi u l-qasam soċjali u l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u għandu 
jippromwovi t-tfassil ta’ politika bbażata 
fuq evidenza u l-innovazzjoni, bi sħubija 
mal-gvernijiet lokali u reġjonali, is-sħab 
soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u partijiet interessati oħra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 trid tkun ibbażata f'kull livell tal-gvern li 
jkun responsabbli għalihom.

Emenda 63
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Intraprenditorija Soċjali, li għandu jżid l-
aċċess għall-mikrofinanzjament u d-
disponibilità tiegħu għal dawk li jkunu 
tilfu xogħolhom jew qed jirriskjaw li 
jitilfuh, jew li għandhom diffikultajiet 
biex jidħlu jew jerġgħu jidħlu fis-suq tax-
xogħol, kif ukoll għal dawk li qed 
jaffaċċjaw it-theddida tal-esklużjoni 
soċjali jew il-persuni vulnerabbli li 
qiegħdin f'qagħda żvantaġġata fir-
rigward tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u għall-mikrointrapriżi li 
jimpjegawhom, kif ukoll l-impriżi fl-
ekonomija soċjali.

Or. en

Emenda 64
Luís Paulo Alves

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 għandu 
jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, u l-intrapriżi
soċjali, waqt li tingħata attenzjoni 
partikulari għall-ħtiġijiet speċifiċi tar-
reġjuni ultraperiferiċi u dawk l-aktar 
remoti.

Or. pt

Emenda 65
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c
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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 għandu 
jiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-
imprendituri, speċjalment dawk l-aktar ’il 
bogħod mis-suq tax-xogħol, iż-żgħażagħ u 
l-intrapriżi soċjali.

Or. pt

Emenda 66
Karima Delli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ, li 
għandu jtejjeb il-qagħda taż-żgħażagħ fl-
oqsma tal-impjiegi u l-edukazzjoni, b'mod 
partikulari dawk li mhumiex fl-
edukazzjoni, f'impjieg jew taħriġ.

Or. en

Emenda 67
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dispożizzjonijiet komuni stabbiliti fl-
Artikoli 1 sa 14 għandhom japplikaw għat-
tliet assi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
paragrafu 1, li għal kull waħda minnhom 
għandhom japplikaw ukoll 
dispożizzjonijiet speċifiċi.

2. Id-dispożizzjonijiet komuni stabbiliti fl-
Artikoli 1 sa 14 għandhom japplikaw 
għall-erba' assi stabbiliti fil-punti (a), (b),
(c) u (ca) tal-paragrafu 1, li għal kull 
waħda minnhom għandhom japplikaw 
ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi.

Or. en
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Emenda 68
Karin Kadenbach

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) 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, nazzjonali, reġjonali u lokali kif 
ukoll partijiet interessati oħra sabiex jiġu 
implimentati azzjonijiet konkreti u 
koordinati kemm fil-livell tal-Unjoni u 
kemm f'dak tal-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 202 trid tkun ibbażata f'kull livell tal-gvern li jkun 
responsabbli għalihom. Hu għalhekk kruċjali li tissaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet lokali 
għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE permezz tat-tagħlim reċiproku, il-
produzzjoni tal-evidenza u l-bini tal-kapaċità.

Emenda 69
Petru Constantin Luhan

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)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 kemm f'dak tal-Istati 
Membri, biex b'hekk tingħata spinta lill-
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fiduċja tal-pubbliku u tal-partijiet 
interessati kollha; 

Or. ro

Emenda 70
Karima Delli

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) Jappoġġa l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali u swieq tax-xogħol 
adegwati, diċenti, aċċessibbli u effiċjenti 
sabiex tiġi żgurata l-inklużjoni soċjali u 
livell għoli ta' impjiegi u jiffaċilita r-
riforma tal-politika fejn ikun hemm bżonn, 
billi ssir promozzjoni tal-parteċipazzjoni 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha, 
inklużi l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi u l-persuni vulnerabbli bħal 
dawk li qed jesperjenzaw il-faqar u l-
esklużjoni soċjali, il-persuni b'diżabilità, 
il-migranti u l-minoranzi etniċi, kif ukoll 
promozzjoni tal-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali;

Or. en

Emenda 71
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jimmodernizza l-liġi tal-Unjoni b’mod 
konformi mal-prinċipji tar-
Regolamentazzjoni Intelliġenti u jiżgura li
l-liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet relatati 
mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tiġi 

(c) Jissorvelja l-progress fir-rigward tal-
objettivi soċjali tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u l-politiki tal-Unjoni, kif 
ukoll il-liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet 
relatati mal-kundizzjonijiet tax-xogħol;
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applikata b’mod effettiv;

Or. en

Emenda 72
Wojciech Michał Olejniczak

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) 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, kif ukoll jipprovdi l-
opportunitajiet meħtieġa ta' taħriġ mill-
ġdid għall-ħaddiema fil-fergħat u s-setturi 
milquta mir-ristrutturar u s-sensji tal-
massa li jirriżultaw b'mod partikulari 
mill-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi intenzjonata biex testendi l-ambitu tal-programm u tikseb is-sinerġija 
meħtieġa mad-dispożizzjonijiet tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020).

Emenda 73
Nuno Teixeira

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) 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, waqt li tingħata attenzjoni 
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partikulari għaż-żgħażagħ li qed 
jaffaċċjaw diffikultajiet serji biex isibu 
opportunità ta' xogħol;

Or. pt

Emenda 74
Karima Delli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Jiġġieled il-faqar u l-esklużjoni 
soċjali billi jappoġġa l-attivitajiet tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, is-
sħab soċjali, l-impriżi soċjali u l-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali, 
u l-korpi pubbliċi.

Or. en

Emenda 75
Karima Delli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Jiżgura tranżizzjoni tajba mill-
edukazzjoni għal impjieg diċenti, 
jipprevjeni t-tluq minn kmieni mill-iskola 
u jippromwovi l-kwalità tal-perjodi ta' 
prattika u l-apprendistati.

Or. en

Emenda 76
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel u jiġġieled id-diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ sess, l-oriġini tar-razza jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali;

(a) Jippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa 
u l-irġiel billi l-aspett tal-ġeneri jiġi 
integrat fil-politiki u l-azzjonijiet 
predominanti u billi tiġi implimentata 
azzjoni pożittiva għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, jiġġieled id-
diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, l-oriġini 
razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni 
sesswali;

Or. en

Emenda 77
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Prinċipju tas-sħubija

Biex jiżguraw li l-Programm jaqdi l-
ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-benefiċjarji u 
biex jippromwovu l-governanza tajba, it-
tagħlim reċiproku u l-innovazzjoni soċjali, 
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom japplikaw il-prinċipju tas-
sħubija tul iċ-ċiklu sħiħ ta’ ħajja u f'kull 
livell tal-Programm. Għal dak il-għan, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, inklużi s-sħab soċjali, li 
jirrappreżentaw il-gruppi li huma l-
objettiv tal-Programm, u l-awtoritajiet 
lokali u reġjonali jkunu involuti fid-
deċiżjonijiet strateġiċi u l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u d-
disseminazzjoni tal-assi tal-Programm.
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Għandhom jiġu allokati biżżejjed riżorsi 
finanzjarji sabiex tiġi żgurata 
applikazzjoni effikaċi tal-prinċipju tas-
sħubija, kif ukoll għall-attivitajiet għall-
bini tal-kapaċitajiet u tal-kompetenzi tas-
sħab soċjali u tal-organizzazzjonjiet tas-
soċjetà ċivili, inkluż fil-livell lokali u f'dak 
reġjonali, li jirrappreżentaw il-gruppi li 
huma l-objettivi tal-Programm.

Or. en

Emenda 78
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – 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) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 50 % għandhom jiġu allokati 
għall-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar;

Or. en

Emenda 79
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – 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) 56 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 50 % għandhom jiġu allokati 
għall-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar, mill-inqas 10 % għall-ġlieda kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ, u mill-inqas 
25 % għall-promozzjoni tal-
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esperimentazzjoni fil-politiki soċjali; il-
finanzjament għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni ta’ proġetti żgħar, medji u 
kbar;

Or. de

Emenda 80
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – 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) 60 % għall-assi Progress, li minnhom 
mill-inqas 15 % għandhom jiġu allokati 
għall-promozzjoni tal-esperimentazzjoni 
soċjali bħala metodu għall-ittestjar u l-
evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
bil-ħsieb li jiżdiedu proporzjonalment, u 
15 % għall-politiki dwar l-impjiegi għaż-
żgħażagħ;

Or. pt

Emenda 81
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 20 % għall-assi EURES, li minnhom 
mill-inqas 40 % għandhom ikunu allokati 
għal skemi ta’ mobilità mmirati, mill-
inqas 20 % għal sħubijiet transkonfinali, 
u mill-inqas 15 % għat-taħriġ u l-ksib ta’ 
kwalifiki tal-persunal tal-EURES;

Or. en
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Emenda 82
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 15 % għall-assi EURES; (b) 19 % għall-assi EURES, li minnhom 
mill-inqas 40 % għandhom ikunu allokati 
għal skemi ta’ mobilità mmirati, mill-
inqas 20 % għal sħubijiet transkonfinali, 
u mill-inqas 15 % għat-taħriġ u l-ksib ta’ 
kwalifiki tal-persunal tal-EURES;

Or. de

Emenda 83
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) 15 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali.

Or. en

Emenda 84
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) 20 % għall-assi tal-Mikrofinanzjament 
u l-Intraprenditorija Soċjali, li minnhom 
mill-inqas 45 % għandhom jiġu allokati 
għall-mikrofinanzjament u mill-inqas 
45 % għall-imprenditorjat soċjali.
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Or. de

Emenda 85
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

25 % tal-baġit għal dan il-Programm 
għandhom jiġu allokati għall-promozzjoni 
tal-esperimentazzjoni fil-poltiki soċjali u 
mill-inqas 10 % oħra għandhom jiġu 
allokati għall-ġlieda kontra l-qgħad u l-
esklużjoni taż-żgħażagħ; il-finanzjament 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
proġetti żgħar, medji u kbar bla 
distinzjoni;

Or. en

Emenda 86
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Apparti l-approprjazzjonijiet 
finanzjarji msemmija fil-paragrafu 1, 
għandu jiġi pprovdut finanzjament għall-
assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ stipulat fil-
punt (ca) tal-Artikolu 3(1). Tul il-perjodu 
ta' Programm, mill-1 ta' Jannar 2014 sal-
31 ta' Diċembru 2020, l-
approprjazzjonijiet iddedikati għal dan l-
assi għandhom jammontaw għal 
[EUR XXX] miljun.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu affrontati l-livelli inaċċettabilment għoljin ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, qed jiġi 
introdott assi ġdid, "Inizjattiva għaż-Żgħażagħ", sakemm il-finanzjament għal dan l-objettiv 
ikun jista' jiġi ggarantit fil-MFF 2014-2020.

Emenda 87
Karin Kadenbach

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-
benefiċċju reċiproku tal-Kummissjoni ul-
benefiċjarji.

3. Għandu jiġi attribwit massimu ta' 2 % 
tal-pakkett finanzjarju msemmi fil-
paragrafu 1 għall-implimentazzjoni tal-
Programm biex ikopru pereżempju n-
nefqa relatata mal-assistenza teknika 
u/jew amministrattiva, it-traduzzjoni, is-
sejħtiet għall-offerti, il-laqgħat tal-esperti 
u l-komunikazzjoni għall-benefiċċju 
reċiproku tal-Kummissjoni ul-benefiċjarji.

Or. de

Emenda 88
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Monitoraġġ tal-impatt tal-politiki 
implimentati fir-rigward tal-gruppi l-aktar 
vulnerabbli;

Or. en
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Emenda 89
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Monitoraġġ tal-impatt tal-politiki 
implimentati fir-rigward tat-titjib tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol;

Or. en

Emenda 90
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u 
politiċi, u konsulenti tal-EURES;

(c) Taħriġ ta’ professjonisti legali u 
politiċi, u konsulenti tal-EURES u atturi 
tas-sħubijiet transkonfinali tal-EURES;

Or. en

Emenda 91
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi
ta’ speċjalisti responsabbli mill-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika 
magħżula mill-Istati Membri u l-fornituri 
ta’ mikrokreditu

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
amministrazzjonijiet reġjonali, lokali u
nazzjonali u s-servizzi ta’ speċjalisti 
responsabbli mill-promozzjoni tal-mobilità 
ġeografika magħżula mill-Istati Membri u 
l-fornituri ta’ mikrokreditu

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet hu essenzjali għall-appoġġ tal-isforzi tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali biex jaffrontaw il-faqar u l-esklużjoni. Jgħin għall-ittestjar ta' approċċi ġodda, għat-
tagħlim mill-pari u għall-kondiviżjoni tal-esperjenzi.

Emenda 92
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali u servizzi
ta’ speċjalisti responsabbli mill-
promozzjoni tal-mobilità ġeografika 
magħżula mill-Istati Membri u l-fornituri 
ta’ mikrokreditu

(b) Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
amministrazzjonijiet nazzjonali u 
reġjonali, kif ukoll is-servizzi ta’ 
speċjalisti responsabbli mill-promozzjoni 
tal-mobilità ġeografika magħżula mill-
Istati Membri u l-fornituri ta’ mikrokreditu

Or. ro

Emenda 93
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-
atturi tal-ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 94
Karin Kadenbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c

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, reġjonali u lokali
sabiex iwettqu l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambji bejn amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom ikunu ta' ġid għal-livelli kollha tal-
gvernijiet peress li ħafna politiki pubbliċi huma kondiviżi u mhumiex biss il-kompetenza tal-
amministrazzjonijiet nazzjonali.

Emenda 95
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt c

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, reġjonali jew lokali
sabiex iwettqu l-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

Or. ro

Emenda 96
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, u s-servizzi tal-impjiegi 

(d) Netwerking u kooperazzjoni fost il-
korpi speċjalizzati, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali, is-soċjetà 
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reġjonali u lokali fil-livell Ewropew; ċivili u l-organizzazzjonijiet tas-sħab 
soċjali u s-servizzi tal-impjiegi reġjonali u 
lokali fil-livell Ewropew;

Or. en

Emenda 97
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Skambju ta’ persunal bejn l-
amministrazzjonijiet nazzjonali;

(f) Skambju ta’ persunal bejn l-
amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali 
u lokali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE irid iqis ukoll il-kuntesti reġjonali u lokali 
u għandu, għaldaqstant, jinvolvi lir-rappreżentanti tal-gvernijiet reġjonali u lokali.

Emenda 98
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fl-iżvilupp ta’ pjattaforma
diġitali multiannwali għall-approvazzjoni
ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni, bħala 
għażla, tal-mobilità ta’ individwi fl-Unjoni 
u għat-tneħħija tal-ostakli għall-mobilità 
għaċ-ċittadini li jiddeċiedu li jittrasferixxu 
ruħhom:
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(a) Informazzjoni u konsulenza għal dawk 
li qiegħdin ifittxu xogħol, lill-ħaddiema 
mobbli, il-ħaddiema transkonfinali, kif 
ukoll l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-interessi tagħhom, u l-
impjegaturi; taħriġ għal min jamministra 
l-benefiċċji transkonfinali;
(b) Ħidma biex isir progress fil-
pjattaforma diġitali multilingwistika għall-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

Or. en

Emenda 99
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fl-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multiannwali għall-approvazzjoni
ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u/jew sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ.

4. Azzjonijiet għall-promozzjoni tal-
mobilità ta’ individwi fl-Unjoni, b’mod 
partikolari fl-iżvilupp ta’ pjattaforma 
diġitali multilingwistika għall-ikklerjar ta’ 
postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet għax-xogħol, u skemi ta’ 
mobilità mmirati sabiex jimlew il-postijiet 
battala fejn ġew identifikati nuqqasijiet fis-
suq tax-xogħol u sabiex jgħinu gruppi 
speċifiċi ta’ ħaddiema bħaż-żgħażagħ u l-
persuni ta' età aktar avvanzata.

Or. fr

Emenda 100
Karima Delli
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Appoġġ għall-mikrofinanzjament u l-
intrapriżi soċjali b'mod partikolari permezz 
ta' strumenti finanzjarji5 Previst skont it-
Titolu VIII tal-Parti I tar-
Regolament XXX/2012 [Regolament 
Finanzjarju Ġdid] dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni, 
u għotjiet.

5. Appoġġ għall-mikrofinanzjament u l-
intrapriżi soċjali, u appoġġ għall-persuni li 
li m'għandhom l-ebda affidabilità 
kreditizja jew m'għandhomx biżżejjed 
affidabilità kreditizja u li m'għandhom l-
ebda riżorsi kapitali jew m'għandhomx 
biżżejjed riżorsi kapitali, u għaldaqstant 
ma jkollhomx aċċess għall-kreditu, b'mod 
partikolari permezz tal-istrumenti
finanzjarji previsti skont it-Titolu VIII tal-
Parti I tar-Regolament XXX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid] dwar ir-
regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 
annwali tal-Unjoni, u l-għotjiet.

Or. en

Emenda 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet eliġibbli taħt il-Programm 
jistgħu jiġu implimentati b’mod konġunt 
ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, bil-
kundizzjoni li dawn l-azzjonijiet 
jissodisfaw l-objettivi ta’ kemm il-
Programm kif ukoll ta’ strumenti oħra
konċernati.

Azzjonijiet eliġibbli taħt il-Programm 
jistgħu jiġu implimentati b’mod konġunt 
ma’ strumenti oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikulari l-istrumenti finanzjarji, bil-
kundizzjoni li dawn l-azzjonijiet 
jissodisfaw l-objettivi kemm tal-Programm
kif ukoll tal-istrumenti l-oħra konċernati.
F'dan ir-rigward, għandhom jitqiesu kif 
dovut is-sinerġiji mal-Fondi Strutturali 
tal-UE, b'referenza speċifika għall-
komplementarjetà bejn il-Programm u l-
Fond Soċjali Ewropew, b'mod partiulari 
bil-ħsieb li jinkiseb l-objettiv ta' tkabbir 
inklużiv u l-qerda tal-faqar.

Or. fr
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Emenda 102
Karima Delli

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, f'konformità mal-prinċipju 
tas-sħubija, 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-opportunitajiet 
indaqs, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, id-
drittijiet u l-benessri tat-tfal, u l-politika 
dwar iż-żgħażagħ, il-politika dwar il-
migrazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-
intraprenditorija, is-saħħa, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, it-tkabbir u r-
relazzjonijiet esterni, u l-politika 
ekonomika ġenerali.

Or. en

Emenda 103
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attivitajiet appoġġjati mill-Programm 
għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali, inkluż regoli dwar l-
għajnuna tal-istat.

2. L-attivitajiet appoġġjati mill-Programm 
għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni u nazzjonali, inkluż regoli dwar l-
għajnuna tal-istat u l-Konvenzjonijiet tal-
ILO.

Or. en



PE488.021v01-00 48/65 AM\900792MT.doc

MT

Emenda 104
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-azzjonijiet implimentati għandhom 
jikkonformaw ukoll mal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni tan-NU dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilitajiet.

Or. en

Emenda 105
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-riżultati tal-azzjonijiet implimentati 
taħt il-Programm għandhom jiġu 
komunikati u mxerrda b’mod xieraq sabiex 
jiġu massimizzati l-impatt, is-sostenibilità 
u l-valur miżjud tal-Unjoni.

1. Ir-riżultati tal-azzjonijiet implimentati 
taħt il-Programm għandhom jiġu 
komunikati u mxerrda b’mod xieraq lill-
partijiet interessanti kollha sabiex jiġu 
massimizzati l-impatt, is-sostenibilità u l-
valur miżjud tagħhom għall-Unjoni.

Or. fr

Emenda 106
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal- 1. Evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu tal-



AM\900792MT.doc 49/65 PE488.021v01-00

MT

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.

Programm, f'koperazzjoni mal-Bord ta' 
Konsulenza Strateġika msemmi fl-
Artikolu 26d, 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 tiegħu għall-Unjoni . Il-Bord 
ta' Konsulenza Strateġika msemmi fl-
Artikolu 26d għandu jkun involut fil-
proċess sħiħ ta' evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 107
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1
Taqsimiet tematiċi

Il-programm ta' ħidma multiannwali tal-
assi Progress għandu jappoġġa l-
azzjonijiet f'taqsima tematika waħda jew 
aktar minn dawn li ġejjin:
(a) L-impjiegi
(b) Il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni 
soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-
faqar;
(c) Il-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-saħħa 
u s-sikurezza fuq ix-xogħol;
Barra minn hekk, għandu jinkludi l-
prijoritajiet orizzontali li ġejjin:
(a) L-esperimentazzjoni fil-politiki soċjali;
(b) Il-ġlied kontra l-qgħad u l-esklużjoni 
fost iż-żgħażagħ;
(c) Il-promozzjoni ta' opportunitajiet 
indaqs għan-nisa u l-irġiel;
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(d) Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 
diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali u 
s-sodisfar tal-obbligu taħt il-Konvenzjoni 
tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b'Diżabilitajiet;
(e) Il-protezzjoni tad-drittijiet u l-benessri 
tat-tfal.

Or. en

Emenda 108
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
Progress għandhom ikunu:

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
Progress għandhom ikunu l-appoġġ għall-
implimentazzjoni tal-Istrateġija 
Ewropa 2020, il-Pjattaforma Ewropea 
kontra l-Faqar u Inizjattivi Emblematiċi 
rilevanti oħra u l-involviment fil-Metodu 
Miftuħ ta' Koordinazzjoni (MMK) soċjali 
imsaħħaħ L-objettivi speċifiċi għandhom 
ikunu:

Or. en

Emenda 109
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-

(a) Żvilupp u tixrid ta’ għarfien analitiku 
komparattiv ta’ kwalità għolja sabiex jiġi 
żgurat li l-politika tal-Unjoni fl-oqsma tal-
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impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol jkunu bbażati 
fuq evidenza soda u jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet, l-isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati 
Membri individwali u pajjiżi parteċipanti 
oħra;

impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-
protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali, il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, il-faqar, 
u l-esklużjoni fil-qasam tal-
akkomodazzjoni, il-qagħad u l-faqar fost 
iż-żgħażagħ, il-faqar fost il-migranti u l-
minoranzi etniċi, il-faqar fost it-tfal u l-
faqar enerġetiku, kif ukoll il-leġiżlazzjoni 
f'dawk l-oqsma jkunu bbażati fuq evidenza 
soda u jkunu rilevanti għall-ħtiġijiet, l-
isfidi u l-kundizzjonijiet fl-Istati Membri 
individwali u pajjiżi parteċipanti oħra;

Or. en

Emenda 110
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – 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, fi ħdan il-qafas tal-
Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi u l-
Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni 
(MMK) fil-qasam tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u permezz ta' 
netwerking fost il-korpi speċjalizzati, 
inklużi s-sħab soċjali u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, dwar 
il-politika tal-Unjoni fl-oqsma tal-
protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, il-
leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni, il-ġlieda kontra l-faqar 
u l-esklużjoni fil-qasam tal-
akkommodazzjoni, il-protezzjoni tad-
drittijiet u l-benessri tat-tfal, il-ġlieda 
kontra l-qgħad u l-faqar fost iż-żgħażagħ, 
l-għajnuna għall-integrazzjoni tal-
migranti u t-titjib tas-sitwazzjoni ta' min 
qed jitlob ażil, fil-livell tal-Unjoni, 
nazzjonali u internazzjonali sabiex l-Istati 
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Membri u l-pajjiżi parteċipanti l-oħra jiġu 
assistiti fl-iżvilupp tal-politiki tagħhom u 
fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 111
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – 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-politika tal-
Unjoni dwar l-impjiegi u l-qasam soċjali u 
l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali, 
reġjonali, lokali 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;

Or. en

Emenda 112
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – 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-

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

assistiti fl-iżvilupp tal-politiki tagħhom u 
fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni;

Or. pt

Emenda 113
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – 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-politika tal-
Unjoni dwar l-impjiegi u l-qasam soċjali u 
l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-
xogħol fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali, 
reġjonali 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;

Or. ro

Emenda 114
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Appoġġ għall-involviment attiv tal-
atturi rilevanti kollha fis-segwitu għall-
prijoritajiet tal-Unjoni diġà miftehma, 
bħall-inklużjoni attiva, il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u d-diskriminazzjoni 
multipla, is-sitwazzjoni ta' min 
m'għandux fejn joqgħod u l-esklużjoni 
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mill-qasam tal-akkomodazzjoni, il-faqar 
fost it-tfal, il-faqar enerġetiku, il-faqar u 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ, u l-faqar fost il-
migranti, it-titjib tal-qagħda ta' min qed 
jitlob ażil u tal-minoranzi etniċi, l-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea 
kontra d-Diżabilità 2010-2020, l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabilitajiet, tal-Azzjoni 
Konġunta dwar is-Saħħa Mentali u tal-
Azzjoni Konġunta dwar l-Inugwaljanzi 
fil-qasam tas-Saħħa.

Or. en

Emenda 115
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Trawwim ta' kultura ta' prevenzjoni 
fil-qasam tas-saħħa u s-sikurezza fuq ix-
xogħol u l-promozzjoni tas-saħħa kemm 
mentali u kemm fiżika f'ambjent tax-
xogħol.

Or. en

Emenda 116
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni u nazzjonali 
sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom sabiex 
jiżviluppaw, jippromwovu u jappoġġjaw l-

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni, nazzjonali, 
reġjonali u lokali sabiex iżidu l-kapaċità 
tagħhom sabiex jiżviluppaw, jippromwovu 
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implimentazzjoni tal- leġiżlazzjoni dwar l-
impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Unjoni.

u jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-
politika tal-Unjoni dwar l-impjiegi u l-
qasam soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. en

Emenda 117
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet tal-Unjoni u nazzjonali 
sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom sabiex 
jiżviluppaw, jippromwovu u jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal- leġiżlazzjoni dwar l-
impjiegi u l-politika soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-Unjoni.

(d) Provvista ta’ appoġġ finanzjarju lill-
organizzazzjonijiet nazzjonali u reġjonali 
fl-Unjoni sabiex iżidu l-kapaċità tagħhom 
sabiex jiżviluppaw, jippromwovu u 
jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni dwar l-impjiegi u l-qasam 
soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tax-xogħol.

Or. pt

Emenda 118
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
u b’mod partikolari dawk organizzati fil-
livell tal-Unjoni;

(e) Organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
inklużi dawk organizzati fil-livell 
nazzjonali u dawk organizzati fil-livell tal-
Unjoni;

Or. de
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Emenda 119
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -1
Sezzjonijiet tematiċi

L-assi EURES għandu jinkludi azzjonijiet 
f'dawn l-oqsma li ġejjin:
(a) Servizzi ta' informazzjoni, konsulenza 
u tqabbil tal-impjiegi għall-ħaddiema u 
impjegaturi mobbli;
(b) Skemi tal-mobilità mmirati;
(c) Kooperazzjoni transnazzjonali, 
settorjali u transkonfinali;
(d) Evalwazzjoni tal-attivitajiet u l-
kollokazzjonijiet bħala taqsima 
trasversali.
(e) "L-ewwel xogħol EURES tiegħek" 
għaż-żgħażagħ li qed ifittxu xogħol.

Or. en

Emenda 120
Nuno Teixeira
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżgurar li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma 
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
tal-interoperabilità;

(a) L-iżgurar li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma 
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-identifikazzjoni u l-kompilazzjoni 
kontinwa ta’ opportunitajiet ta’ impjieg 
ġodda fil-livell Ewropew fis-settur 
pubbliku jew f'dak privat, filwaqt li jiġu 
promossi l-iskambju u t-tixrid tagħhom fil-
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livell transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
tal-interoperabilità; in-netwerk EURES 
għandu jsir il-portal Ewropew veru għall-
mobilità ġeografika taċ-ċittadini;

Or. pt

Emenda 121
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżgurar li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma 
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali; dan għandu jinkiseb permezz 
tal-iskambju u t-tixrid fil-livell 
transnazzjonali, interreġjonali u 
transkonfinali bl-użu ta’ formoli standard 
tal-interoperabilità;

(a) L-iżgurar li postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol u 
kwalunkwe informazzjoni relatata huma 
trasparenti għall-applikanti u l-impjegaturi 
potenzjali, u l-forniment ta’ gwida biex 
tingħata s-setgħa lin-nies, speċjalment lil 
dawk bi ftit kompetenzi professjonali; dan 
għandu jinkiseb permezz tal-iskambju u t-
tixrid fil-livell transnazzjonali, 
interreġjonali u transkonfinali bl-użu ta’ 
formoli standard tal-interoperabilità;

Or. en

Emenda 122
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żvilupp ta’ servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema fl-impjieg permezz 
tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol fil-livell 
Ewropew; dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, li jvaraw mit-

(b) Żvilupp ta’ servizzi għar-reklutaġġ u t-
tqegħid ta’ ħaddiema fl-impjieg permezz 
tal-ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala 
u applikazzjonijiet għax-xogħol fil-livell 
Ewropew; dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, li jvaraw mit-
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tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ għal 
assistenza ta’ wara t-tqegħid fl-impjieg bil-
ħsieb tal-integrazzjoni b’suċċess tal-
applikant fis-suq tax-xogħol; dawn is-
servizzi għandhom jinkludu skemi ta’ 
mobilità fil-mira għall-mili ta’ postijiet tax-
xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
partikolari bħaż-żgħażagħ.

tħejjija ta’ qabel ir-reklutaġġ għal 
assistenza ta’ wara t-tqegħid fl-impjieg bil-
ħsieb tal-integrazzjoni b’suċċess tal-
applikant fis-suq tax-xogħol; dawn is-
servizzi għandhom jinkludu skemi ta’ 
mobilità fil-mira għall-mili ta’ postijiet tax-
xogħol battala fejn ġew identifikati 
nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u/jew 
assistenza lil gruppi ta’ ħaddiema 
partikolari bħaż-żgħażagħ, inklużi l-
minorenni (iżda dan biss b’mod limitat 
ħafna).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jintbagħtu l-minorenni barra mill-pajjiż mal-EURES hemm ċerti problemi, anki għal 
raġunijiet ta’ protezzjoni taż-żgħażagħ; ġeneralment ikun hemm regolamentazzjoni mhux 
suffiċjenti tar-responsabilità superviżorja. Peress li l-EURES għandu pożizzjoni prominenti 
mal-aġenziji nazzjonali tas-suq tax-xogħol, jekk jissemma jew ikun hemm iffokar fuq dan il-
grupp destinatarju partikolari dan iwassal biex jintalab l-istabbiliment ta' programmi biex il-
minorenni jintbagħtu jaħdmu barra mill-pajjiż. 

Emenda 123
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Żvilupp ta’ skema mmirata ta' 
mobilità tal-impjiegi għar-reklutaġġ u l-
għoti ta' impjiegi transnazzjonali sabiex 
iż-żgħażagħ jiġu megħjuna jsibu impjieg 
fi Stat Membru ieħor (l-azzjoni "L-ewwel 
impjieg EURES tiegħek") permezz tal-
ikklerjar ta’ postijiet tax-xogħol battala u 
applikazzjonijiet tax-xogħol fil-livell tal-
Unjoni. dan għandu jkopri l-fażijiet 
kollha tat-tqegħid fl-impjieg, mit-tħejjija 
ta’ qabel ir-reklutaġġ sal-assistenza ta’ 
wara t-tqegħid fl-impjieg bil-ħsieb tal-
integrazzjoni b’suċċess tal-applikant fis-
suq tax-xogħol;
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Or. en

Emenda 124
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – parti intraduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Żieda fl-aċċess għal mikrofinanzjament 
u d-disponibiltà għalih għal:

1. Żieda fl-aċċess għal mikrofinanzjament 
u d-disponibiltà għalih, filwaqt li tinqata’ 
l-burokrazija amministrattiva, għal:

Or. pt

Emenda 125
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, persuni f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom;

(a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, kif ukoll persuni li 
huma f’riskju ta’ esklużjoni soċjali u 
persuni vulnerabbli li huma f’pożizzjoni 
żvantaġġata fir-rigward tal-aċċess għas-suq 
tal-kreditu konvenzjonali u li jixtiequ 
jibdew jew jiżviluppaw il-mikrointrapriżi 
proprji tagħhom, inkluż l-impjieg 
indipendenti, mingħajr ebda 
diskriminazzjoni fir-rigward tal-età;

Or. en

Emenda 126
Nuno Teixeira
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) persuni li tilfu jew li huma fir-riskju li 
jitilfu l-impjieg tagħhom, jew li għandhom 
diffikultà sabiex jidħlu jew jerġgħu jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, persuni f’riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u persuni vulnerabbli li 
huma f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward 
tal-aċċess għas-suq tal-kreditu 
konvenzjonali u li jixtiequ jibdew jew 
jiżviluppaw il-mikrointrapriżi proprji 
tagħhom;

(a) persuni li tilfu l-impjieg tagħhom, jew li 
għandhom diffikultà sabiex jidħlu jew 
jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol, 
żgħażagħ, persuni f’riskju ta’ esklużjoni 
soċjali u persuni vulnerabbli li huma 
f’pożizzjoni żvantaġġata fir-rigward tal-
aċċess għas-suq tal-kreditu konvenzjonali u 
li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw il-
mikrointrapriżi proprji tagħhom;

Or. pt

Emenda 127
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mikrointrapriżi, speċjalment dawk li 
jimpjegaw persuni kif imsemmi fil-punt 
(a);

(b) mikrointrapriżi, speċjalment fl-
ekonomija soċjali, kif ukoll 
mikrointrapriżi li jimpjegaw persuni kif 
imsemmi fil-punt (a);

Or. en

Emenda 128
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex tkun żgurata l-
komplementarjetà, dawn l-azzjonijiet se 
jkunu kkoordinati mill-qrib ma' dawk li 
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jitwettqu fil-qafas tal-politika ta' koeżjoni.

Or. en

Emenda 129
Karima Delli

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 vijabbli, korpi 
pubbliċi u privati li jwettqu attivitajiet 
imsemmija fil-paragrafu 1(a) għandhom 
jikkooperaw mill-qrib ma’ 
organizzazzjonijiet, fosthom 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 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.

Or. en

Emenda 130
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet kif imsemmi fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jaderixxu mal-istandards għoljin 
li jikkonċernaw it-tmexxija, il-ġestjoni u l-
protezzjoni tal-klijent b’konformità mal-
prinċipji tal-Kodiċi Ewropew tal-Imġiba 
Tajba għall-Provvista ta’ Mikrokreditu u 
għandhom jippruvaw jipprevjenu li persuni 

3. Il-korpi pubbliċi u privati li jwettqu 
attivitajiet kif imsemmi fil-paragrafu 1(a) 
għandhom jaderixxu mal-istandards għoljin 
li jikkonċernaw it-tmexxija, il-ġestjoni u l-
protezzjoni tal-klijent b’konformità mal-
prinċipji tal-Kodiċi Ewropew tal-Imġiba 
Tajba għall-Provvista ta’ Mikrokreditu u 
għandhom jippruvaw jipprevjenu li persuni 
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u impriżi jkollhom dejn eċċessiv. u impriżi jkollhom dejn eċċessiv, u 
minflok ikollhom l-għan li jaqilgħu dħul 
diċenti mill-attività.

Or. de

Emenda 131
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
It-taqsimiet tematiċi

L-assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ għal 
persuni taħt l-età ta’ 25 sena għandu 
jinkludi azzjonijiet fl-oqsma li ġejjin:
(a) Il-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola 
speċjalment permezz tal-integrazzjoni 
mill-ġdid fit-taħriġ,
(b) L-iżvilupp ta’ ħiliet li jkunu relevanti 
għas-suq tax-xogħol sabiex id-dinja tal-
impjieg, dik tal-edukazzjoni u dik tat-
taħriġ jinġiebu iktar qrib xulxin,
(c) L-appoġġ tal-ewwel esperjenza tax-
xogħol u t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol 
sabiex iż-żgħażagħ tingħatalhom l-
opportunità li jakkwistaw kemm il-ħiliet 
relevanti kif ukoll l-esperjenza tax-xogħol,
(d) Aċċess għas-suq tax-xogħol: jinstab (l-
ewwel) xogħol;

Or. en

Emenda 132
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b
Objettivi speċifiċi

Minbarra l-objettivi ġenerali stabbiliti fl-
Artikolu 4, l-objettivi speċifiċi tal-assi 
Inizjattiva għaż-Żgħażagħ għandhom 
ikunu:
(a) Appoġġ għall-ħolqien ta’ programmi 
innovattivi speċifiċi kontra l-qgħad taż-
żgħażagħ u l-promozzjoni tat-tranżizzjoni 
taż-żgħażagħ mill-edukazzjoni għal 
impjieg diċenti, b’mod partikolari dawk 
f’żoni u reġjuni żvantaġġati b’rata 
straordinarjament għolja ta’ qgħad fost 
iż-żgħażagħ; f’dan il-kuntest għandha 
tingħata attenzjoni speċjali fir-rigward 
taż-żgħażagħ b’inqas opportunitajiet, 
fosthom iż-żgħżagħ nisa, iż-żgħżagħ barra 
mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEET) u ż-żgħażagħ minn monoranzi 
etniċi, li kollha kemm huma jafu 
jaffaċċaw diskriminazzjoni multipla;
(b) Appoġġ għall-iskambju tal-aħjar 
prattiki u t-tagħlim reċiproku fil-qasam 
tal-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
inkluża l-possibilità li tiġi introdotta 
garanzija li toffri lil kull żagħżugħ fl-
Ewropa impjieg, edukazzjoni ulterjuri jew 
taħriġ iffukat fuq ix-xogħol mhux aktar 
tard minn erba' xhur wara li jħalli l-
edukazzjoni jew wara li jisfa' qiegħed; it-
titjib tal-kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati u t-tnaqqis tat-tluq bikri 
mill-iskola;
(c) Il-provvediment ta’ appoġġ finanzjarju 
lil dawk li jfasslu l-politika sabiex 
jittestjaw l-istrateġiji tal-politiki soċjali u 
tas-suq tax-xogħol maħsuba biex 
jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
jippromwovu t-tranżizzjoni taż-żgħażagħ 
mill-edukazzjoni għal impjieg diċenti, 
itejbu l-kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati, inaqqsu t-tluq bikri mill-
iskola u jagħmlu aċċessibbli l-għarfien u 
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l-kompetenza esperta relevanti;
(d) Il-provvediment ta’ appoġġ finanzjarju 
lill-organizzazzjonijiet tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali sabiex iżidu l-
kapaċità tagħhom li jiżviluppaw, 
jippromwovu u jappoġġaw attivitajiet biex 
jiġġieldu l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
jippromwovu t-tranżizzjoni taż-żgħażagħ 
mill-edukazzjoni għal impjieg diċenti, 
itejbu l-kwalità tat-traineeships u tal-
apprendistati, inaqqsu t-tluq bikri mill-
iskola u jagħmlu aċċessibbli l-għarfien u 
l-kompetenza esperta relevanti.

Or. en

Emenda 133
Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26c 
Parteċipazzjoni

1. Il-parteċipazzjoni fl-assi Inizjattiva 
għaż-Żgħażagħ għandha tkun miftuħa 
għall-pajjiżi li ġejjin:
(a) l-Istati Membri;
(b) il-pajjiżi membri tal-EFTA u taż-ŻEE, 
b’mod konformi mal-Ftehim taż-ŻEE;
(c) il-pajjiżi kandidati u potenzjalment 
kandidati, b’mod konformi mal-prinċipji 
ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet 
ġenerali stabbiliti fil-ftehimiet qafas 
konklużi magħhom dwar il-
parteċipazzjoni tagħhom fil-programmi 
tal-Unjoni.
2. L-assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ 
għandu jkun miftuħ għall-korpi, atturi u 
istituzzjonijiet kollha pubbliċi u/jew 
privati, u b’mod partikolari:
(a) l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
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lokali;
(b) is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi;
(c) is-sħab soċjali;
(d) l-organizazzjonijiet taż-żgħażagħ l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
oħra f'kull livell politiku;
(e) l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla 
u l-istituti tar-riċerka;
(f) l-esperti fl-evalwazzjoni u fil-
valutazzjoni tal-impatt;
3. Għall-iskop tal-implimentazzjoni tal-
assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
koperazzjoni mal-aġenziji tal-Unjoni 
msemmija fl-Artikolu 16(2a). Il-
Kummissjoni tista' wkoll tistabbilixxi 
koperazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali msemmijin fl-
Artikolu 16(3) u mal-pajjiżi terzi li mhux 
qed jieħdu sehem fil-Programm kif previst 
fl-Artikolu 16(4).

Or. en

Emenda 134
Karima Delli

Proposta għal regolament
Kapitolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assi Inizjattiva għaż-Żgħażagħ

Or. en


