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Emenda 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi u l-mobilità ġeografika u 
professjonali tal-ħaddiema, kif ukoll 
jiffaċilita l-adattament tagħhom għall-
bidliet industrijali u għall-bidliet fis-
sistemi ta’ produzzjoni, b’mod speċjali 
permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
professjonali mill-ġdid, skont il-kompiti 
mogħtija lill-FSE permezz tal-Artikolu 162 
tat-Trattat; barra minn hekk, f’konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 174 tat-
TFUE, l-FSE jikkontribwixxi għall-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-
reġjuni l-aktar imbiegħda, skont kif 
stabbilit fl-Artikolu 349 tat-TFUE u 
jittieħed kont ukoll li dan il-grupp ta’ 
reġjuni huma l-aktar affettwati mill-kriżi, 
f’termini ta’ impjiegi. Skont l-Artikolu 9 
tat-TFUE, l-Unjoni għandha tieħu kont 
fid-definizzjoni u t-twettiq tal-politiki u l-
azzjonijiet tal-ħtiġijiet marbuta mal-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, 
mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, 
mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif 
ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, 
taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

Or. es

Emenda 33
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-FSE għandu jtejjeb l-opportunitajiet 
tal-impjiegi, jappoġġja l-integrazzjoni fis-
suq tx-xogħol, jistimola ż-żieda fil-
mobbiltà tax-xogħol Ewropew, 
jinkoraġġixxi kultura ta’ 
intraprenditorija, jippromwovi l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja u 
jiżviluppa politiki ta' inklużjoni attiva 
skont il-kompiti mogħtija lill-FSE permezz 
tal-Artikolu 162 tat-Trattat, u b'hekk 
jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali skont l-Artikolu 174 
tat-Trattat u jimminimizza l-ostakli li 
jinħolqu minn fatturi msemmija fl-
Artikolu 349 tat-Trattat. Skont l-
Artikolu 9 tat-Trattat, l-FSE għandu jieħu 
kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni 
ta’ livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija 
ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ 
livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl taż-żieda tal-problemi tax-xogħol, huwa kruċjali li l-FSE jassumi rwol attiv fl-għoti 
ta’ appoġġ effettiv fil-kiri tal-persuni, u b’hekk jistimola mobbiltà u azzjonijiet 
intraprenditorjali fl-Ewropa sabiex jiġu skoperti forom ġodda ta’ xogħol. L-Artikolu 349 tat-
Trattat jagħmel referenza għal trażżin naturali li seħħ fir-reġjuni l-iżjed imbiegħda, li jwassal 
għall-Artikolu 174 li huwa maħsub li jippromwovi iżjed koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. 

Emenda    34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or.en

Emenda 35
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda         37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-17 ta' Ġunju 
2010 talab li l-politiki komuni kollha, 

(3) Il-Kunsill Ewropew tas-17 ta' Ġunju 
2010 talab li l-politiki komuni kollha, 
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inkluża l-politika ta' koeżjoni, jappoġġaw l-
Istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv‘12. 
Sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tal-
FSE mal-għanijiet ta' din l-istrateġija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-esklużjoni 
soċjali, l-FSE għandu jappoġġa lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fuq il-
linji gwida wiesgħa għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u l-Unjoni u 
d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-linji 
gwida għall-politiki tal-impjiegi tal-Istati 
Membri li ġew adottati skont l-Artikoli 
121 u 148(4) tat-Trattat. Dan għandu 
wkoll jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi ewlenin, 
b'mod speċjali fir-rigward tal-"Aġenda 
għall-Ħiliet Ġodda u l-Impjiegi"‘13, 
"Żgħażagħ Attivi"14, u l-"Pjattaforma 
Ewropea Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali"15. Se jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
fl-inizjattivi "Aġenda Diġitali"16 u l-
"Unjoni tal-Innovazzjoni"17.

inkluża l-politika ta' koeżjoni, jappoġġaw l-
Istrateġija Ewropa 2020 għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv‘12. 
Sabiex jiġi żgurat l-allinjament sħiħ tal-
FSE mal-għanijiet ta' din l-istrateġija, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impjiegi, 
l-edukazzjoni u l-ġlieda kontra l-faqar u  l-
esklużjoni soċjali, l-FSE għandu jappoġġa 
lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom sabiex 
jiksbu dawk l-objettivi. Dan għandu wkoll 
jappoġġja l-implimentazzjoni tal-inizjattivi 
ewlenin, b'mod speċjali fir-rigward tal-
"Aġenda għall-Ħiliet Ġodda u l-
Impjiegi"13, "Żgħażagħ Attivi"14, u l-
"Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali"15. Se jappoġġa wkoll 
l-attivitajiet fl-inizjattivi "Aġenda 
Diġitali"16 u l-"Unjoni tal-
Innovazzjoni"17.

Or.en

Emenda         38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri għandu jkollhom l-
opportunità li jużaw ir-riżorsi tal-FSE 
sabiex jikkompletaw l-azzjonijiet tal-FEG 
f’każijiet li ħaddiema ngħataw is-sensja 
bħala riżultat ta’ tfixkil serju fl-ekonomija 
lokali, reġjonali jew nazzjonali kkawżat 
minn kriżi mhux mistennija jew bħala 
riżultat ta’ tnaqqis rapidu f’settur 
imsemmi jew delokalizzazzjoni ta’ 
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attivitajiet lejn Stati Membri mhux tal-UE 
b’impatt negattiv sinifikanti fuq l-
ekonomija lokali, reġjonali jew 
nazzjonali;

Or. en

Emenda         39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 40
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Is-Servizzi Ewropej tal-Impjiegi m’għandhomx jillimitaw ruħhom sabiex ikunu biss 
pjattaforma ta’ tixrid għal opportunitajiet professjonali fis-seħħ fl-UE; għandu jkollhom rwol 
iżjed attiv flimkien mal-impriżi pubbliċi u privati sabiex jiġu identifikati opportunitajiet ġodda 
ta’ impjieg. Huwa maħsub li l-EURES għandu jsir pjattaforma ewlenija għall-mobbiltà 
Ewropea, billi jkun iżjed proattiv u dinamiku.

Emenda        41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi 
strutturali li jirriżultaw mill-
globalizzazzjoni ekonomika, il-bidla 
teknoloġika, il-bidla demografika, forza 
tax-xogħol li dejjem qed tiżdied fl-età u 
nuqqas dejjem jikber ta' ħiliet u xogħol f'xi 
setturi u reġjuni. Is-sitwazzjoni kkumplikat 
ruħha aktar minħabba l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja reċenti, li rriżultat f'livelli ogħla 
ta' qgħad, li affettwat b'mod partikolari ż-
żgħażagħ u gruppi vulnerabbli oħra, bħall-
migranti. L-FSE għandu jimmira li 
jippromwovi xogħol tajjeb, l-impjiegi ta’ 
kwalità għolja u jappoġġa l-eliminazzjoni 
gradwali ta’ impjiegi prekarji, jinvesti fl-
edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-
ħajja, jippromwovi l-inklużjoni soċjali u 
jiġġieled kontra l-faqar. Fil-promozzjoni 
tas-swieq tax-xogħol inklużivi permezz tal-
iffaċilitar tal-mobbiltà ġeografika 
transnazzjonali volontarja tal-ħaddiema, l-
FSE għandu b'mod partikolari, jappoġġa s-
Servizzi Ewropej tal-Impjiegi (l-attivitajiet
tal-EURES) f'dak li għandu x'jaqsam mar-
reklutaġġ u l-informazzjoni relatata, il-
pariri u s-servizzi ta' gwida f'livell 
nazzjonali u transkonfinali.
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Emenda 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u partikolarment il-gżejjer, ir-reġjuni mal-
fruntiera u l-muntanji, u bl-għan li 
jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u l-
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tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 
tissaħħaħ.

opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza tal-
amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tas-saħħa, 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni u l-politiki 
soċjali għandha tissaħħaħ sabiex jiżdied l-
iżvilupp sostenibbli.

Or. fr

Emenda 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni u l-Istati Membri tal-Unjoni, 
b’mod speċjali dawk inqas żviluppati, u bl-
għan li jitjiebu u jiġu promossi l-impjiegi u 
l-iżvilupp tar-riżorsi umani, l-effiċjenza 
tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 
tissaħħaħ.

Or. es

Emenda        46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 

(5) Minbarra l-prijoritajiet tematiċi tal-
Artikolu 9 fir-Regolament [...] [CPR], fir-
reġjuni u l-Istati Membri, u bl-għan li 
jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u l-
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tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali għandha 
tissaħħaħ.

opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza tal-
amministrazzjoni pubblika fuq il-livell 
nazzjonali u reġjonali u l-abilità ta’ 
amministrazzjoni pubblika li taġixxi 
b’mod parteċipattiv għandha tittejjeb u l-
kapaċità istituzzjonali tal-partijiet 
interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni, il-politiki soċjali u 
soċjokulturali għandha tissaħħaħ.

Or. en

Emenda          47
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minbarra dawn il-prijoritajiet, fir-
reġjuni inqas żviluppati u l-Istati Membri, 
u bl-għan li jiżdiedu t-tkabbir ekonomiku u 
l-opportunitajiet tal-impjiegi, l-effiċjenza 

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

tal-amministrazzjoni pubblika għandha 
tittejjeb u l-kapaċità istituzzjonali tal-
partijiet interessati fil-qasam tal-impjiegi, l-
edukazzjoni formali u mhux formali u l-
politiki soċjali għandha tissaħħaħ;

Or. lt

Emenda 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 
n-nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba 
tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, għal 
sfidi ġodda bħall-bidla għal ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, l-aġenda diġitali, u 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija baxxa fil-
karbonju u aktar effiċjenti fl-enerġija. L-
FSE għandu jikkontribwixxi għall-
indirizzar ta' dawn l-isfidi billi jkompli 
jaħdem għall-kisba tal-għanijiet tematiċi 
ewlenin tiegħu. 

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 
n-nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba 
tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, għal 
sfidi ġodda bħall-bidla għal ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, l-aġenda diġitali, u 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija baxxa fil-
karbonju u aktar effiċjenti fl-enerġija. L-
FSE għandu jikkontribwixxi għall-
indirizzar ta' dawn l-isfidi billi jkompli 
jaħdem għall-kisba tal-għanijiet tematiċi 
ewlenin tiegħu.

Or. de

Emenda 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 

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

żgħar u medji, l-impriżi soċjali u tal-
ekonomija soċjali Ewropej, u jiżgura li, 
permezz tal-kisba tal-ħiliet xierqa u 
permezz ta' opportunitajiet ta' tagħlim tul 
il-ħajja, in-nies jistgħu jadattaw għal sfidi 
ġodda li ġejjin mill-globalizzazzjoni.

Or. es

Emenda         51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Fl-istess ħin, huwa essenzjali li wieħed 
jappoġġa l-iżvilupp u l-kompetittività tal-
impriżi żgħar u medji Ewropej u jiżgura li 
n-nies jistgħu jadattaw, permezz tal-kisba 
tal-ħiliet xierqa u permezz ta' 
opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja, għal 
sfidi ġodda bħall-bidla għal ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, l-aġenda diġitali, u 
t-tranżizzjoni lejn ekonomija baxxa fil-
karbonju u aktar effiċjenti fl-enerġija. L-
FSE għandu jikkontribwixxi għall-
indirizzar ta' dawn l-isfidi billi jkompli 
jaħdem għall-kisba tal-għanijiet tematiċi 

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

FSE għandu jikkontribwixxi għall-
indirizzar ta' dawn l-isfidi billi jkompli 
jaħdem għall-kisba tal-għanijiet tematiċi 
ewlenin tiegħu. F'dan il-kuntest, l-FSE 
għandu jappoġġa t-tranżizzjoni tal-forza 
tax-xogħol lejn ħiliet u impjiegi aktar 
ekoloġiċi, b'mod partikolari fl-effiċjenza 
tal-enerġija, l-enerġija rinovabbli u s-setturi 
tat-trasport sostenibbli, filwaqt li titqies l-
intenzjoni tal-Unjoni biex iżżid il-
proporzjon tal-baġit tal-UE li huwa relatat 
mal-mainstreaming tal-klima għal mill-
inqas 20 % b'kontribuzzjonijiet minn 
oqsma tal-politika differenti. L-FSE 
għandu jagħti kontribut ukoll għal ħiliet 
kulturali u kreattivi sabiex iżid 
opportunitajiet ta’ impjiegi.

Or. en

Emenda 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

effiċjenza tal-enerġija, l-enerġija rinovabbli u 
s-setturi tat-trasport sostenibbli, filwaqt li 
titqies l-intenzjoni tal-Unjoni biex iżżid il-
proporzjon tal-baġit tal-UE li huwa relatat 
mal-mainstreaming tal-klima għal mill-inqas 
20 % b'kontribuzzjonijiet minn oqsma tal-
politika differenti.

Or. pl

Emenda        53
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 54
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kwoti stretti u mpenji jiġu miċħuda, minħabba li r-reġjuni jeħtieġu aktar tfassil fl-istrateġiji 
ta' promozzjoni tagħhom, li għandhom jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.

Emenda 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta' appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea f’materja 
ta’ impjiegi, edukazzjoni, inklużjoni 
soċjali, ġlieda kontra l-faqar, in-
nondiskriminazzjoni tal-persuni 
b’diżabilità u t-titjib tal-kapaċità 



PE491.059v01-00 20/158 AM\903909MT.doc

MT

livell tal-iżvilupp tar-reġjuni appoġġati, l-
għażla u l-għadd ta' prijoritajiet ta' 
investiment għall-appoġġ tal-FSE 
għandhom ukoll ikunu limitati.

istituzzjonali, li jeżiġi finanzjament 
adegwat u suffiċjenti biex jintlaħqu dawn 
l-objettivi. L-FSE għandu b'mod partikolari 
jżid l-appoġġ tiegħu għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, permezz ta' 
allokazzjoni minima separata għal użu 
preċiż. Skont il-livell tal-iżvilupp tar-
reġjuni appoġġati, l-għażla u l-għadd ta' 
prijoritajiet ta' investiment għall-appoġġ 
tal-FSE għandhom ukoll ikunu limitati.

Madankollu, il-konċentrazzjoni tematika 
għandha tkun flessibbli biex tippermetti l-
adattament tal-FSE għall-ħtiġijiet u l-
ispeċifiċitajiet proprji ta’ kull Stat 
Membru u kull reġjun.

Or. es

Emenda         56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) L-FSE għandu b'mod partikolari jżid l-
appoġġ tiegħu għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, permezz ta' 
allokazzjoni minima separata għal użu 
preċiż.

Or. en
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Amendment 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda         59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, filwaqt illi jitqiesu dawk li 
jaġixxu fil-livelli reġjonali u lokali, l-aktar 
l-involviment tal-imsieħba soċjali u l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi billi 
jingħataw parti definita ta’ allokazzjoni li 
tista’ tkun fil-forma ta’ għotja globali. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw il-
parteċipazzjoni u l-attivazzjoni tal-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi fl-implimentazzjoni tal-
FSE. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jallokaw livell xieraq ta’ 
allokazzjonijiet finanzjarji ta’ Assistenza 
Teknika tal-FSE fl-Artikolu 52 tar-
Regolament [...] [CPR] direttament lill-
imsieħba kollha tal-Artikolu 5 fir-
Regolament [...] [CPR], b’mod partikolari 
lill-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, sabiex jiġi faċilitat l-
involviment u l-parteċipazzjoni ta’ dawn l-
imsieħba fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ 
programmi u operazzjonijiet u sabiex jiġi 
appoġġjat il-bini tal-kapaċitajiet tagħhom 
skont il-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea 
dwar is-Sħubija.

Or. en
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Emenda         60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) L-implimentazzjoni effiċjenti u 
effettiva tal-azzjonijiet appoġġati mill-FSE 
tiddipendi fuq it-tmexxija tajba u s-sħubija 
bejn l-atturi territorjali u soċjoekonomiċi 
relevanti kollha, l-aktar l-imsieħba soċjali u 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi. 
Għalhekk huwa neċessarju li l-Istati 
Membri jinvolvu l-imsieħba soċjali, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-
awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija,
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-FSE fil-ħin u b’mod 
konsistenti. Sħubiji ta’ kwalità għolja 
għandhom iseħħu fil-livelli politiċi kollha. 
Il-prinċipju tas-sħubija għandu jissaħħaħ 
u jiġi estiż bħala l-prinċipju ta’ gwida 
għall-azzjonijiet kollha appoġġjati mill-
FSE.

Or. en

Emenda 61
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

entitajiet reġjonali u lokali, tal-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fid-definizzjoni strateġika u 
fl-implimentazzjoni tal-FSE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet reġjonali u lokali huma l-esperti ewlenin dwar is-sitwazzjoni soċjali u 
ekonomika fit-territorji tagħhom, b’għarfien tal-ħtiġijiet veri tan-nies tagħhom. Għalhekk, 
għandhom jiġu involuti mhux biss fl-implimentazzjoni, iżda wkoll fl-artikolazzjoni tad-
definizzjoni strateġika, b’mod speċjali fit-twaqqif ta’ għanijiet, u t-twaqqif ta’ pjan ta’ azzjoni 
u miri.

Emenda         62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda        63
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda         65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda         66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda        67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-appoġġ għall-innovazzjoni soċjali 
huwa essenzjali għat-tfassil ta' politiki li 
huma aktar adatti għall-bidla soċjali u 
biex jitħeġġu u jiġu appoġġati l-impriżi 
soċjali innovattivi. B'mod partikolari, l-
ittestjar u l-evalwazzjoni ta' soluzzjonijiet 
innovattivi qabel l-applikazzjoni tagħhom 
fuq skala akbar huma essenzjali fit-titjib 
tal-effiċjenza tal-politiki u għalhekk dan 
jiġġustifika l-appoġġ speċifiku mill-FSE.

imħassra

Or. en

Emenda        68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda         69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni kull meta 
jkunu parti minn Programmi Operattivi. 
Stat Membru għandu jinkludi dawk l-
istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-
gruppi fis-Sħubija li jirrappreżentaw il-
livell territorjali kkonċernat u li jistgħu 
jinfluwenzaw jew li jistgħu jiġu affettwati 
mill-implimentazzjoni tal-programmi
Operattivi. Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali għal gruppi li jistgħu jiġu 
affettwati mill-programmi u jistgħu 
jgħaddu minn diffikultajiet sabiex 
jinfluwenzawhom, b’mod partikolari l-
gruppi l-aktar vulnerabbi u 
marġinalizzati. Il-kooperazzjoni mal-
imsieħba għandha ssegwi l-aħjar prattiċi 
li jiffurmaw il-bażi tal-kodiċi ta’ kondotta 
msemmija fl-Artikolu 5 (3). Mill-inqas 5% 
tar-riżorsi tal-FSE allokati fil-livell 
nazzjonali għandhom jiġu allokati għal 
azzjonijiet taħt l-Investimenti Territorjali 
Integrati (ITI) kif jiġi stabbilit fl-
Artikolu 99 tar-Regolament [...] [CPR].
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Or. en

Emenda 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-prinċipju ta’ 
governanza fuq ħafna livelli timplika l-
involviment b'mod aktar attiv tal-
awtoritajiet reġjonali u lokali, l-ibliet, l-
imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet 
mhux governattivi u l-bqija tal-
parteċipanti tas-soċjetà ċivili fit-twettiq u 
l-implimentazzjoni u l-ġestjoni tal-
programmi, billi jintużaw u jiġu appoġġati, 
jekk ikun meħtieġ, il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-
inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban 
sostenibbli.

Or. es

Emenda         71
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-mobilizzazzjoni tal-partijiet 
interessati reġjonali u lokali hija meħtieġa 
għat-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 u 
l-miri ewlenin tagħha. Il-patti territorjali, l-
inizjattivi lokali għall-impjiegi u l-

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

inklużjoni soċjali, l-istrateġiji għall-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità u 
l-istrateġiji għall-iżvilupp urban sostenibbli 
għandhom jintużaw u jiġu appoġġati biex 
iżidu l-influwenza tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, l-ibliet, l-imsieħba 
soċjali u l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-programmi.

Or. en

Emenda         72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġaw 
pereżempju l-istudenti, il-ħolqien tal-
impjiegi, il-mobbiltà volontarja tal-
ħaddiema, l-inklużjoni soċjali u l-
ekonomija soċjali. Il-provvista ta’ għotjiet 
għandha dejjem tinżamm bħala opzjoni 
sabiex tintuża t-taħlita ta’ finanzjament li 
tkun l-aktar adattata għall-ħtiġijiet 
reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda          73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji jekk dan igħin sabiex 
tiżdied l-effettivià ta’ azzjonijiet jew biex 
jiġu kompletati azzjonijiet ta’ strumenti 
oħra tal-UE bħal PSCI, l-FEG u l-FEŻR.

Or. en

Emenda 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(17) L-Istati Membri u r-reġjuni għandhom 
jitħeġġu sabiex jgħinu lill-FSE permezz ta' 
strumenti finanzjarji sabiex jappoġġaw 
pereżempju l-istudenti, iż-żgħażagħ, dawk 
ta’ età ta’ iżjed minn 50 sena, il-ħolqien 
tal-impjiegi, il-mobbiltà tal-ħaddiema, l-
inklużjoni soċjali u l-intraprenditorija 
soċjali.

Or. pl

Emenda 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

impjiegi, il-mobbiltà tal-ħaddiema, l-
inklużjoni soċjali ta’ dawk li huma l-aktar 
żvanntaġġjati u l-intraprenditorija soċjali.

Or. fr

Emenda 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-istabbiliment tad-definizzjoni ta' skali 
standard tal-kosti unitarji u somom f'daqqa 
u l-ammonti massimi tagħhom skont tipi 
differenti ta' operazzjonijiet u għad-
definizzjoni tar-regoli u l-kundizzjonijiet 
speċifiċi tal-garanziji bbażati fuq il-politiki. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(18) Is-setgħa tal-adozzjoni ta' atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
għall-istabbiliment tad-definizzjoni, bi qbil 
mal-Istati Membri, ta' skali standard tal-
kosti unitarji u somom f'daqqa u l-ammonti 
massimi tagħhom skont tipi differenti ta' 
operazzjonijiet u għad-definizzjoni tar-
regoli u l-kundizzjonijiet speċifiċi tal-
garanziji bbażati fuq il-politiki. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. es

Emenda 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-missjoni
tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-għajnuna tiegħu, id-
dispożizzjonijiet speċifiċi u t-tipi ta' nefqa 
eliġibbli għall-għajnuna.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-funzjoni
tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-għajnuna tiegħu, id-
dispożizzjonijiet speċifiċi u t-tipi ta' nefqa 
eliġibbli għall-għajnuna.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 177 tat-TFUE jgħid li “l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' 
regolament skond il-proċedura leġislattiva ordinarja kif ukoll wara li jkunu kkonsultaw lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali, u l-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom jagħtu definizzjoni tal-
kompiti, ta' l-għanijiet prioritarji u ta' l-organizzazzjoni tal-Fondi Strutturali”.

Emenda 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Missjoni Għan

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 177 tat-TFUE jgħid li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' 
regolament skond il-proċedura leġislattiva ordinarja kif ukoll wara li jkunu kkonsultaw lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali, u l-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom jagħtu definizzjoni tal-
kompiti, ta' l-għanijiet prioritarji u ta' l-organizzazzjoni tal-Fondi Strutturali.

Emenda 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1



PE491.059v01-00 34/158 AM\903909MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, u 
jiffaċilita l-adattament tal-ħaddiema 
għall-bidla fl-intrapriżi u fis-sitemi ta’ 
produzzjoni. L-FSE jikkontribwixxi wkoll 
għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali fl-Unjoni, għall-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, għall-promozzjoni tal-ugwaljanza
bejn is-sessi, l-opportunitajiet indaqs u 
għall-eliminiazzjoni ta’ kull forma ta’ 
diskriminazzjoni.

Or. fr

Emenda         80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali volontarja tal-ħaddiema, 
jiffaċilita l-antiċipazzjoni u l-iżvilupp ta’ 
ħiliet u kompetenzi ġodda meħtieġa għal 
tranżizzjoni lejn żvilupp sostenibbli 
ambjentali u soċjali, iħeġġeġ livell għoli 
ta' edukazzjoni u taħriġ, jippromwovi l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.
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Or. en

Emenda 81
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, it-
tagħmir tal-ħaddiema għas-suq tax-
xogħol, jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ 
professjonali; jippromwovi l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, l-impjieg taż-żgħażagħ, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jeżistu persuni bi kwalifiki akkademiċi għolja li ma jistgħux isibu xogħol. Għalhekk huwa 
importanti li jiġu appoġġjati l-adattament u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħiliet sabiex ikunu jistgħu 
jidħlu fis-suq tax-xogħol iżjed faċilment. L-FSE għandu jinkludi l-appoġġ għall-impjieg taż-
żgħażagħ fil-missjoni tiegħu li jsolvi l-problema li qed iġġiegħel ġenerazzjonijiet ġodda ta’ 
persuni bi kwalifiki għolja jemigraw sabiex isibu impjieg f’pajjiżi oħra mhux Ewropej.

Emenda        82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi, ħolqien tal-
impjiegi u xogħol, jiffaċilita l-adattament 
tagħhom għall-bidla, jappoġġja l-mobbiltà 
ġeografika u okkupazzjonali volontarja,
jipprovdi appoġġ għal ħaddiema li 
jingħataw is-sensja, iħeġġeġ livell għoli ta' 
edukazzjoni u taħriġ, jippromwovi l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. en

Emenda 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar u l-fattur 
ta’ persuni bla dar, u b'hekk ikun qed 
jikkontribwixxi għall-prijoritajiet tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ tal-
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

Or. fr
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Emenda 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-
opportunitajiet indaqs u n-
nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, u b'hekk 
ikun qed jikkontribwixxi għall-prijoritajiet 
tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tat-tisħiħ 
tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' kwalità ta' impjiegi u xogħol, 
jappoġġa l-mobbiltà ġeografika u 
okkupazzjonali tal-ħaddiema, jiffaċilita l-
adattament tagħhom għall-bidla, iħeġġeġ 
livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ, l-
edukazzjoni mhux formali, jippromwovi l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

Or. lt

Emenda        85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba tal-
prijoritajiet u l-miri ewlenin tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-FSE għandu 
jappoġġa t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-linji 
gwida integrati għall-politiki ekonomiċi u 
tal-impjiegi tal-Istati Membri19 u r-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-

2. Għandu jagħmel dan billi jappoġġa l-
Istati Membri fil-ħidma għall-kisba ta’ 
mill-inqas il-miri ewlenin tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv. L-FSE għandu 
jappoġġa t-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
politiki u l-azzjonijiet, filwaqt li jqis il-
kunċett ta’ 'xogħol tajjeb' u jiżgura li 
attivitajiet appoġġjati mill-FSE jagħtu 
kontribut għall-implimentazzjoni tal-
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Programmi tar-Riforma Nazzjonali. Aġenda tax-Xogħol Diċenti tal-ILO u n-
NU fl-aspetti kollha tagħha. Il-politiki u l-
azzjonijiet kollha appoġġjati mill-FSE 
għandhom jirrispettaw b’mod strett l-
Istandards Internazzjonali tax-Xogħol u l-
Konvenzjonijiet tal-ILO, u b’mod 
partikolari l-impenn għall-promozzjoni ta’ 
impjieg sħiħ, produttiv u magħżul 
liberament kif stabbilit mill-Konvenzjoni 
tal-ILO Nru 122.

Or. en

Emenda         86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul u 
dawk li huma l-aktar il-bogħod mis-suq 
tax-xogħol, in-nies b'diżabbiltajiet, il-
migranti, ir-refuġjati u dawk li jfittxu l-
asil, il-persuni mingħajr dar, u gruppi 
oħra f’riskju tal-faqar, it-tfal u ż-
żgħażagħ, l-anzjani, il-minoritajiet etniċi, 
il-komunitajiet marġinalizzati jew il-
komunitajiet f’riskju ta’ 
marġinalizzazzjoni u n-nies li qed 
jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali. L-FSE 
għandu wkoll jipprovdi appoġġ lill-impriżi, 
lill-mikroimpriżi u lill-impriżi kooperattivi 
li jippromwovu l-interessi tal-membri u l-
utenti tagħhom kif ukoll soluzzjonijiet 
għal sfidi fis-soċjetà, u li huma fl-
ekonomija soċjali. L-FSE għandu 
jipprovdi appoġġ ukoll lill-
organizzazzjonijiet, is-sistemi u l-istrutturi 
bl-għan li jiffaċilita l-adattament tagħhom 
għal sfidi ġodda u biex jippromwovi 
tmexxija tajba u l-implimentazzjoni tar-
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riformi, b'mod partikolari fl-oqsma tal-
attività soċjokulturali u kulturali, tal-
impjiegi, l-edukazzjoni, in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. en

Emenda 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għar-
residenti tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-
gruppi żvantaġġjati bħal pereżempju n-
nies li jkunu qiegħda fit-tul, il-ħaddiema 
żgħażagħ u mingħajr ħiliet, il-ħaddiema 
iżjed anzjani, il-ħaddiema ta’ età ta’ 50 
sena u iżjed li jkollhom problemi meta 
jmorru lura fis-suq tax-xogħol wara li 
jkunu tilfu xogħolhom, in-nies 
b'diżabbiltajiet, il-migranti, il-minoritajiet 
etniċi, il-komunitajiet marġinalizzati u n-
nies li qed jiffaċċjaw l-esklużjoni soċjali. 
L-FSE għandu wkoll jipprovdi appoġġ 
lill-impriżi, is-sistemi u l-istrutturi bl-għan 
li jiffaċilita l-adattament tagħhom għal 
sfidi ġodda u biex jippromwovi tmexxija 
tajba u l-implimentazzjoni tar-riformi, 
b'mod partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. pl

Emenda        88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-FSE għandu jkun ta' benefiċċju għan-
nies, inklużi l-gruppi żvantaġġjati bħal 
pereżempju n-nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
in-nies b'diżabbiltajiet, il-migranti, dawk li 
qed ifittxu l-asil, ir-refuġjati, il-
minoritajiet etniċi, il-komunitajiet 
marġinalizzati, il-persuni mingħajr dar u 
gruppi oħra ta’ nies f’riskju tal-faqar u l-
esklużjoni soċjali, inlużi t-tfal u ż-
żgħażagħ. L-FSE għandu wkoll jipprovdi 
appoġġ lill-impriżi, is-sistemi u l-istrutturi 
bl-għan li jiffaċilita l-adattament tagħhom 
għal sfidi ġodda u biex jippromwovi 
tmexxija tajba u l-progress soċjali, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. en

Emenda 89
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 90
Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 91
Constanze Angela Krehl

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

implimentazzjoni tar-riformi, b'mod 
partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, l-
edukazzjoni u l-politiki soċjali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-perjodu ta’ finanzjament tal-perjodu bejn l-2007 u l-2013, l-appoġġ ta' dawk li jfittxu 
ażil mill-FSE għandu jkun possibbli wkoll mill-2014. Intwera li s-sitwazzjoni ta’ dawk li 
jfittxu ażil permezz tal-integrazzjoni appoġġjata mill-FSE fis-suq tax-xogħol tista' tittejjeb 
b'mod sinifikanti.

Emenda 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummmissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda          95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-għanijiet tematiċi elenkati hawn 
taħt, u skont l-Artikolu 9 tar-Regolament 
(UE) Nru […], l-FSE għandu jappoġġa l-
prijoritajiet ta' investiment li ġejjin:

1. Skont l-għanijiet tematiċi fl-Artikolu 9 
paragrafi (8), (9), (10), (11) tar-
Regolament (UE) Nru [...],elenkati kif 
xieraq hawn taħt f’(a), (b), (c) u (d), and u 
skont il-missjoni tiegħu, l-FSE għandu 
jappoġġa l-prijoritajiet ta' investiment li 
ġejjin:

Or. en

Emenda        96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ 
għall-mobbiltà fix-xogħol permezz ta':

(a) Il-promozzjoni tal-impjiegi ta’ kwalità 
għolja, xogħol tajjeb u diċenti permezz ta’

Or. en

Emenda 97
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artiklu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li 
qed ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, inkluzi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali u appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol, 
b’mod speċjali fir-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda u dawk li jinsabu l-aktar fit-
tramuntana b’densità ta’ popolazzjoni 
iżjed baxxa u fir-reġjuni muntanjużi;

Or. pt

Emenda 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) L-aċċess għall-impjiegi għal dawk li qed 
ifittxu xogħol u għan-nies li mhumiex 
attivi, b’attenzjoni speċjali għall-gruppi l-
aktar żvantaġġati, iż-żgħażagħ, dawk ’il 
fuq minn 45 sena,in-nisa u l-persuni 
b’diżabilità, inkluzi inizjattivi għall-
impjiegi lokali u appoġġ għall-mobbiltà 
fix-xogħol,

Or. es

Emenda         99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) L-aċċess għall-impjiegi ta’ kwalità 
għolja għal dawk li qed ifittxu xogħol u 
għan-nies li mhumiex attivi b’appoġġ 
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lokali u appoġġ għall-mobbiltà fix-xogħol; immirat għal nies li jkunu qiegħda fit-tul, 
inkluzi inizjattivi għall-impjiegi lokali u 
appoġġ għall-mobbiltà volontarja fix-
xogħol;

Or. en

Emenda        100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 101
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) integrazzjoni sostenibbli taż-żgħażagħ  
għas-suq tax-xogħol, inkluż inizjattivi 
attivi ta’ impjieg, uffiċċji ta’ appoġġ għall-
integrazzjoni tul il-ħajja tax-xogħol u 
esperjenza ta’ xogħol nazzjonali u 
internazzjonali, sabiex b’hekk tiġi 
promossa l-mobbiltà taż-żgħażagħ fl-
Ewropa. 

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Iż-żgħażagħ kollha għandhom jiġu appoġġjati, hekk kif għandhom jiġu appoġġjati wkoll l-
inizjattivi kollha li jistgħu jiffaċilitaw id-dħul tagħhom fis-suq tax-xogħol. L-uffiċċji ta’ 
appoġġ jistgħu jingħataw setgħatt mill-universitajiet, il-kunsilli tal-ibliet u entitajiet lokali 
oħra sabiex jinħolqu opportunitajiet ta’ xogħol li jippermettu liż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-
xogħol u jsiru mobbli b’mod internazzjonali.

Emenda 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) L-integrazzjoni sostenibbli taż-
żgħażagħ u l-persuni ta’ età ta’ 50 sena u 
iżjed li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-
edukazzjoni jew fit-taħriġ għas-suq tax-
xogħol;

Or. pl

Emenda 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 104
María Irigoyen Pérez
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien u l-iżvilupp ta' 
negozji, b’mod speċjali ta’ impriżi żgħar u 
medji;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandha tinkludi fost l-objettivi tagħha l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ impriżi żgħar u medji, 
sorsi ewlenin ta’ ħolqien ta’ impjiegi.

Emenda 105
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji, it-
taħriġ fl-intraprenditorija, attivitajiet ta’ 
intraprenditorija ta’ rħula u skejjel, fondi 
ta’ kapital ta’ riskju u appoġġ tekniku 
b’mod speċifiku fit-twaqqif ta’ negozju; 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta’ impjieg indipendenti jimplika li wieħed ikollu kultura ta’ intraprenditorija 
dinamika, b’appoġġ fl-istadji kollha li jwasslu għall-implimentazzjoni ta’ idea ta’ negozju. 
Huwa importanti wkoll li jiġi appoġġjat it-taħriġ fl-intraprenditorija, li jiġu promossi l-ideat 
ta’ negozju, jiġu identifikati t-tipi ta’ finanzjament, bħal Business Angels jew impriżi ta’ 
kapital ta’ riskju, u l-appoġġ tekniku kollu għat-tnedija ta’ idea fis-suq.

Emenda       106
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) L-impjiegi indipendenti, l-
intraprenditorija u l-ħolqien ta' negozji, l-
iżvilupp sostenibbli u t-trasferiment tan-
negozju, b’mod partikolari għal SMEs;

Or. en

Emenda 107
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda        108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iv) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-
suq tax-xogħol u l-ugwaljanza fil-
progressjoni tal-karriera, l-indipendenza 
ekonomika tan-nisa u l-irġiel u r-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

Or. en
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Emenda 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Amendment 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) l-aċċess għall-akkomodazzjoni 
adegwata għall-but ta’ kulħadd permezz 
ta’ servizzi soċjali speċjalizzati u ż-żieda 
fil-provvista tal-akkomodazzjoni soċjali;

Or. fr

Emenda 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidliet teknoloġiċi u 
tas-suq tax-xogħol, permezz tal-
implimentazzjoni ta’ miżuri attivi u 
preventivi, b’mod partikolari fir-reġjuni li 
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huma soġġetti għal ristrutturazzjoni tal-
impriżi u s-setturi, kif ukoll l-għeluq u r-
rilokazzjoni ta’ impriżi; u f’dawk li jbatu 
minn żvantaġġi naturali jew demografiċi 
gravi u permanenti skont l-Artikolu 174 u 
segwenti tat-TFUE.

Or. es

Emenda 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla, b’mod 
partikolari fl-SMEs u l-mikrointrapriżi;

Or. fr

Emenda        113
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri, b’mod partikolari l-
SMEs u l-mikroimpriżi, għall-bidla;

Or. en

Emenda 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-
impriżi u l-intraprendituri għall-bidla 
soċjali u ekonomika u l-firxa u l-iżvilupp 
ta’ entitajiet ta’ ekonomija soċjali;

Or. pl

Emenda          115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla relatata mat-
tranżizzjoni lejn żvilupp sostenibbli 
ambjentali u soċjali

Or. en

Emenda 116
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidla u b’mod 
partikolari l-bidla demografika;

Or. de
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Emenda 117
Giommaria Uggias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

v) L-adattament professjonali tal-
ħaddiema, l-impriżi u l-intraprendituri 

Or. it

Emenda          118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; (vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa 
għal ħaddiema permezz tat-titjib fil-
kundizzjonijiet u l-ambjent tax-xogħol, is-
saħħa fuq ix-xogħol u l-azzjonijiet li 
jippromwovu lill-ħaddiema anzjani;

Or. en

Emenda         119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; (vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa 
kif ukoll l-attività fiżika

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-isport joħloq l-impjiegi. Kontinwament, l-isport huwa professjoni li jiżviluppa u jaġġorna s-
servizzi u l-ħtiġijiet tiegħu permezz ta’ impjegati bi kwalifiki għolji u mħarrġa sew. Madwar 
15-il miljun persuna fl-UE tiġi impjegata indirettament fis-settur tal-isport. Jiġi stmat li 
f’dawn l-aħħar għaxar snin, il-volum aggregat ta’ impjieg relatat mal-isport kiber b’madwar 
60%

Emenda 120
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) It-tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa; (vi) It-tixjiħ u l-ħajja attivi u fi stat tajjeb 
ta' saħħa kif ukoll l-attività fiżika u l-
isports ta’ rikreazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Partikolarment fid-dawl tal-iżvilupp demigrafiku l-attività fiżika għas-saħħa ta’ kull età 
għandha rwol dejjem aktar importanti mhux biss għall-ħaddiema. Investimenti tal-ESF f'dan 
il-qasam jistgħu għalhekk jikkontribwixxu kemm biex jinħolqu l-impjiegi kif ukoll fiż-żmien ta’ 
tul medju u twil biex ittaffi s-sistemi tal-kura tas-saħħa.

Emenda         121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
organizzazzjonijiet, il-promozzjoni ta’ 
sħubiji, patti u inizjattivi permezz tan-
netwerking ta’ partijiet interessati 
rilevanti, bħal imsieħba soċjali u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi fil-
livell transnazzjonali, reġjonali u lokali 
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sabiex tissaħħaħ l-inklussività tas-suq 
tax-xogħol, l-appoġġ tal-azzjonijiet għat-
tisħiħ tal-mobbiltà transnazzjonali tax-
xogħol u sabiex jittejjbu servizzi ta’ 
informazzjoni, l-għoti ta’ pariri u t-tqabbil 
tal-impjiegi għal min iħaddem u 
ħaddiema mobbli, inklużi ħaddiema 
transkonfinali, ħaddiema staġjonali, 
ħaddiema ssekondati irrispettivament 
mill-istat tagħhom;

Or. en

Emenda 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 
l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol, l-aktar f’dawk 
ir-reġjuni mbiegħda mill-kontinent bħar-
reġjuni l-aktar imbiegħda;

Or. es

Emenda          123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vii) L-eliminazzjoni gradwali ta’ impjiegi 
prekarji u l-provvista ta’ passi 
intermedjarji għal mobbilta soċjali 'l fuq 
f’impjieg regolari, stabbli u sikur 
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Or. en

Emenda        124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii a) L-appoġġ tal-impjieg ta’ persuni 
f’sitwazzjoni żvantaġġjata fis-suq tax-
xogħol, b’mod partikolari persuni 
b’diżabbiltajiet.

Or. en

Emenda 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda         126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 128
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti, u l-
adattament tagħha għall-ħtiġijiet reali fis-
suq tax-xogħol, bl-għan li jiżdiedu l-livelli
ta' parteċipazzjoni u ta' kisba, kif ukoll il-
kapaċità għall-impjieg u l-mobbiltà fl-
Ewropa kollha;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Illum, jeżistu ħafna ħiliet li mhumiex utli għas-sejba ta’ opportunitajiet ta’ xogħol, li jfisser li 
huwa essenzjali li t-taħriġ ikun imfassal fuq is-suq. Jeżistu pajjiżi bi ftit wisq xogħol ta’ ħila 
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f’ċerti oqsma u oħrajn fejn li għandhom wisq ħiliet, li effettivament jistgħu jappoġġjaw il-
mobbiltà fl-Ewropa kollha.

Emenda 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) It-titjib tal-kwalità, l-effiċjenza u l-ftuħ 
tal-edukazzjoni terzjarja u ekwivalenti bl-
għan li jiżdiedu l-livelli ta' parteċipazzjoni 
u ta' kisba, u ż-żieda tal-użu ta’ sistemi 
moderni ta’ tagħlim f’dawn il-livelli;

Or. pl

Emenda 130
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-kwalifiki u l-kompetenzi 
professjonali tal-forza tax-xogħol u  l-
allinjament tal-edukazzjoni u t-taħriġ 
mas-suq tax-xogħol; 

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-pjan għall-aġġornament tal-kwalifiki u l-kompetenzi u b’hekk tinħoloq konnessjoni iżjed 
b’saħħitha u diretta bejn l-għarfien u l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li għandhom jiġu stabbiliti 
b’mod ċar.
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Emenda        131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħiliet 
u l-kompetenzi ta’ persuni u ż-żieda fit-
tagħlim informali kif ukoll mhux formali 
tagħhom kif ukoll iż-żieda żieda tar-
rilevanza tas-suq tax-xogħol tas-sistemi 
tat-taħriġ; il-promozzjoni tat-tranżizzjoni 
bejn l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjiegi;

Or. en

Emenda        132
Tamás Deutsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja u servizzi kulturali affordabbli, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja, it-titjib 
tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-forza tax-
xogħol u ż-żieda tar-rilevanza tas-suq tax-
xogħol tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ;

Or. en

Emenda 133
Hermann Winkler

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

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

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u ż-żieda tar-rilevanza 
tas-suq tax-xogħol tas-sistemi tal-
edukazzjoni kif ukoll it-taħriġ operattiv;

Or. de

Emenda 134
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii a) Appoġġ tar-reklutaġġ għal taħriġ 
professjonali doppju u ankrar b’saħħtu u 
valutazzjoni mill-ġdid ta’ din is-sistema u 
l-kwalifiki vokazzjonali relatati miegħu 
fil-livell Ewropew;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ suċċess kbir iżda magħrufa fi ftit Stati Membri biss tal-edukazzjoni 
professjonali doppja, għandha tiġi spjegata b’mod espliċitu kontra x-xejra ġenerali fl-UE u 
permezz tagħha tiġi aġġornata.

Emenda 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) aċċess aħjar, aktar ekwu, għall-
kuntratti skont il-fergħat professjonali u 
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skont it-territorji sabiex dawn ikunu eqreb 
lejn il-bżonnijiet reali;

Or. fr

Emenda 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii a) Il-promozzjoni tal-edukazzjoni 
mhux formali, iż-żieda tal-parteċipazzjoni 
soċjali u l-mobbiltà okkupazzjonali;

Or. lt

Emenda         137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar permezz ta':

(c) Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni
permezz ta':

Or. en

Emenda 138
Hermann Winkler

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



PE491.059v01-00 62/158 AM\903909MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva tan-nies kollha, 
kemm permezz tal-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u billi
jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kjarifikat li l-inklużjoni attiva, skont L-Istrateġija tal-UE tal-2020, m’għandhiex 
tirreferi għas-suq tax-xogħol biss. Minbarra l-integrazzjoni tal-abilità tax-xogħol f’impjieg 
sostenibbli u ta’ kwalità, tinħtieġ l-inklużjoni per eżempju, ta’ dawk li diġà ġew eliminati mill-
ħajja tax-xogħol.

Emenda 139
Constanze Angela Krehl

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva kollha, kemm 
permezz tal-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u billi 
jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni;

Or. de

Emenda          140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni attiva:
- L-approċċi tal-inklużjoni attiva integrata 
għal nies fl-età tax-xogħol li jappoġġjaw 
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mogħdijiet olistiċi, personalizzati għall-
inklużjoni, ix-xogħol ta’ kwalità u l-
parteċipazzjoni soċjali (b’integrazzjoni 
soċjali u komunitarja u miżuri ta’ 
integrazzjoni mill-ġdid), li 
jikkontribbwixxu għall-iżgurar tad-dħul 
minimu adegwat, aċċess għal servizzi ta’ 
kwalità u swieq tax-xogħol inklużivi;
- Mainstreaming ta’ approċċ taċ-ċiklu tal-
ħajja sabiex tiġi żgurata provvista ta’ 
appoġġ integrat għat-tnaqqis tal-faqar u l-
esklużjoni tat-tfal u persuni aktar anzjani.

Or. en

Emenda 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma jew kategoriji 
oħra ta’ migranti kif ukoll il-kategoriji 
soċjali l-aktar żvantaġġjati;

Or. fr

Emenda 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
marġinalizzati, fost l-oħrajn ir-Roma u l-
gruppi l-aktar żvantaġġati, b’mod speċjali 
l-persuni b’diżabilità;
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Or. es

Emenda         143
Oldřich Vlasák

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) L-integrazzjoni tal-komunitajiet 
marġinalizzati ;

Or. en

Emenda         144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa u s-
servizzi soċjali ta' interess ġenerali;

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa, 
programmi ta’ attività fiżika tajbin għas-
saħħa ta’ organizzazzjonijiet mingħajr 
skop ta’ qligħ u s-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isport jipprovdi liċ-ċittadini b’opportunitajiet sabiex jitħalltu u jingħaqdu ma’ netwerks 
soċjali u b’hekk jikkontribwixxu għall-koeżjoni soċjali. L-isport jista’ jintuża wkoll bħala 
vettura sabiex jippromwovi l-inklużjoni soċjali tal-immigranti, il-minoritajiet etniċi u gruppi 
vulnerabbli oħra tas-soċjetà. Barra minn hekk, programmi ta’ attività fiżika tajbin għas-
saħħa jgħinu biex tiġi ffrankata n-nefqa fuq is-saħħa pubblika.

Emenda 145
Hermann Winkler
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa u s-
servizzi soċjali ta' interess ġenerali;

(iv) It-tisħiħ tal-aċċess għal servizzi bi 
prezz li jista' jintlaħaq, sostenibbli u ta' 
kwalità għolja, inkluża l-kura tas-saħħa, l-
attività fiżika għat-titjib tas-saħħa, sport 
għar-rikreazzjoni u s-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali;

Or. de

Emenda         146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
l-impriżi soċjali;

(v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u 
s-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali 
inklużi servizzi pubbliċi 

Or. en

Emenda 147
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artiklu 3 – paragrafu 1 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-
impriżi soċjali;

v) Il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-
impriżi soċjali u tal-kumpanniji 
koperattivi;
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Or. it

Emenda 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) Strateġiji lokali għall-iżvilupp lokali 
mmexxija mill-komunità.

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

Or. es

Emenda         149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vi) Strateġiji lokali għall-iżvilupp lokali u 
inizjattivi territorjali mmexxija mill-
Komunità u mill-awtoritajiet pubbliċi;

Or. en

Emenda          150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi a) Miżuri immirati lejn il-ksur taċ-
ċiklu tal-faqar bħall-appoġġ tal-familja, l-
aċċess għal servizzi ta’ kwalità għolja u l-
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promozzjoni tal-parteċipazzjoni tat-tfal 
fis-soċjeta;

Or. en

Emenda        151
Tamás Deutsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi a) l-isport bħala attività fiżika li jgħin 
għal stil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa;

Or. en

Emenda          152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u l-
amministrazzjoni pubblika effiċjenti 
permezz ta':

(d) It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u l-
amministrazzjoni pubblika effiċjenti u 
parteċipattiva u l-promozzjoni tal-bini ta’ 
kapaċitajiet għal imsieħba soċjali, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
awtoritajiet reġjonali u lokali u partijiet 
interessati oħra b’mod partikolari dawk 
imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru [...], permezz ta’:

Or. en

Emenda         153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-investiment fil-kapaċità istituzzjonali 
u fl-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-servizzi pubbliċi bl-għan li 
jkun hemm riformi, regolamentazzjoni 
aħjar u tmexxija tajba;

(i) L-investiment fil-kapaċità istituzzjonali 
u fl-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-servizzi pubbliċi bl-għan li 
jkun hemm riformi, regolamentazzjoni 
aħjar, tmexxija tajba u kooperazzjoni;

Or. en

Emenda          154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-investiment fil-kapaċità istituzzjonali 
u fl-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-servizzi pubbliċi bl-għan li 
jkun hemm riformi, regolamentazzjoni 
aħjar u tmexxija tajba;

(i) L-investiment fil-kapaċità istituzzjonali,
u fl-effiċjenza tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u s-servizzi pubbliċi inkluż f’livell 
lokali u reġjonali bl-għan li jkun hemm 
riformi, regolamentazzjoni aħjar u biex 
tiżdied l-abbiltà tagħhom ta’ tmexxija 
tajba;

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

Or. en

Emenda 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt i – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
madwar it-territorju tal-Istati Membri li 
għandhom mill-inqas reġjun wieħed NUTS 
tal-livell 2 kif definit fl-Artikolu 82(2)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […] jew fl-Istati 
Membri li huma eliġibbli għal appoġġ mill-
Fond ta' Koeżjoni u li, b’konsegwenza tal-
kriżi, għandhom rati ta’ qgħad aktar 
għolja mir-rata medja tal-Unjoni.

Or. es

Emenda         156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i a) Investiment f’kapaċità istituzzjonali 
fuq livell lokali u reġjonali bl-għan li jsiru 
riformi sabiex tiżdied l-abbiltà tagħhom 
ta’ tmexxija tajba;

Or. en

Emenda         157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati li joħorġu politiki dwar l-
impjiegi, l-edukazzjoni u soċjali u patti 
settorjali u territorjali għall-

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati, b’mod partikolari l-imsieħba 
soċjali u organizzazzjonijiet mhux 
governattivi inklużi organizzazzjonijiet 



PE491.059v01-00 70/158 AM\903909MT.doc

MT

mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

soċjokulturali u ambjentali, fl-
implimentazzjoni ta’ programmi operattivi 
li joħorġu politiki dwar l-impjiegi, l-
edukazzjoni, soċjali u soċjokulturali kif 
ukoll patti settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda        158
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) Il-bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati inklużi msieħba li joħorġu 
politiki dwar l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali inizjali u kontinwu,
soċjali u patti settorjali u territorjali għall-
mobilizzazzjoni tar-riforma f'livell 
nazzjonali, reġjonali u lokali;

Or. en

Emenda         159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt

Emenda         161
Tamás Deutsch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda          162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) Investiment fil-prinċipju tas-sħubija 
u fil-bini tal-kapaċitajiet għal dawk l-
imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [...], sabiex jiġu 
żgurati l-involviment u l-parteċipazzjoni 
ta’ dawn l-imsieħba fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ programmi u 
operazzjonijiet.

Or. en

Emenda 163
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d – punt ii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) il-bini ta’ kapaċitajiet permezz ta’ 
patti territorjali u inizjattivi lokali, għall-
promozzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-FSE.

Or. pt

Emenda 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġa l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-klima, 
li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi u 
ambjentalment sostenibbli, permezz tar-

(a) Għal reġjuni, li mhumiex appoġġjati 
mill-Fondi ta’ koeżjoni, jappoġġa l-bidla 
lejn ekonomija baxxa fil-karbonju, 
reżistenti għat-tibdil fil-klima, li tagħmel 



AM\903909MT.doc 73/158 PE491.059v01-00

MT

riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-
taħriġ, l-adattament tal-ħiliet u l-kwalifiki, 
it-titjieb tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol, u l-
ħolqien ta' impjiegi ġodda f'setturi relatati 
mal-ambjent u l-enerġija;

użu effiċjenti tar-riżorsi u ambjentalment 
sostenibbli, permezz tar-riforma tas-sistemi 
tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, l-adattament 
tal-ħiliet u l-kwalifiki, it-titjieb tal-ħiliet 
tal-forza tax-xogħol, u l-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda f'setturi relatati mal-
ambjent u l-enerġija;

Or. de

Emenda         165
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jappoġġa l-bidla lejn ekonomija baxxa 
fil-karbonju, reżistenti għat-tibdil fil-
klima, li tagħmel użu effiċjenti tar-riżorsi u 
ambjentalment sostenibbli, permezz tar-
riforma tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-

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

edukazzjoni u tat-taħriġ, l-adattament tal-
ħiliet u l-kwalifiki, it-titjieb tal-ħiliet tal-
forza tax-xogħol, u l-ħolqien ta' impjiegi 
ġodda f'setturi relatati mal-ambjent u l-
enerġija;

Or. en

Emenda         167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoloġiċi, permezz tal-
iżvilupp tal-istudji post universitarji, it-
taħriġ tar-riċerkaturi, l-attivitajiet ta' 
netwerking u l-isħubiji bejn istituzzjonijiet 
ta' edukazzjoni ogħla, iċ-ċentri tar-riċerka u 
teknoloġiċi u l-intrapriżi;

(c) It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni teknoloġiċi inklużi netwerks 
innovatorji fis-settur soċjokulturali u 
kreattiv, permezz tal-iżvilupp tal-istudji 
post universitarji, it-taħriġ tar-riċerkaturi, l-
attivitajiet ta' netwerking u l-isħubiji bejn 
istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla, iċ-
ċentri tar-riċerka u teknoloġiċi u l-
intrapriżi;

Or. en

Emenda         168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-
mikroimpriżi, tal-impriżi żgħar u medji, 
permezz tal-promozzjoni tal-adattabbiltà 
tal-impriżi u l-ħaddiema, żieda fl-
investiment fil-kapital uman u t-tisħiħ tas-
suq tax-xogħol inklużiv inkluża l-
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aċċessibbiltà għal nies b’diżabbiltajiet, it-
tisħiħ tal-iskemi tat-taħriġ u t-tagħlim tal-
SMEs, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ, 
il-promozzjoni ta’ impriżi kooperattivi 
żgħar u medji u sistemi u strutturi li 
jipprovdu soluzzjonijiet għal sfidi fis-
soċjetà.

Or. en

Emenda        169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) It-tisħiħ tal-kontribuzzjoni tal-impriżi 
żgħar u medji sabiex jinkiseb żvilupp 
sostenibbli ambjentali u soċjali, permezz 
tal-promozzjoni tal-adattabbiltà tal-impriżi 
u l-ħaddiema u aktar investiment f’ħiliet u 
kompetenzi ġodda.

Or. en

Emenda         170
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) It-tisħiħ tal-kompetittività u l-iżvilupp 
sostenibbli tal-mikroimpriżi u tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi, tal-ħaddiema u 
tal-maniġers u permezz ta’ aktar 
investiment fil-kapital uman, inklużi l-
edukazzjoni, it-taħriġ u  l-apprendistat 
taż-żgħażagħ;
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Or. en

Emenda 171
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(h) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi u l-ħaddiema u 
aktar investiment fil-kapital uman inkluża 
l-promozzjoni ta’ istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni professjonali fis-sistema 
doppja.

Or. de

Emenda 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

d) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi, 
b’mod speċjali l-impriżi żgħar u medji, tal-
ekonomija soċjali u dawk soċjali, permezz 
tal-promozzjoni tal-adattabbiltà tal-impriżi 
u l-ħaddiema u aktar investiment fil-kapital 
uman.

Or. es

Emenda 173
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(h) It-tisħiħ tal-kompetittività tal-impriżi 
żgħar u medji, permezz tal-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-impriżi sabiex jilħqu 
realtajiet soċjetali ġodda u l-promozzjoni 
tal-adattabbiltà tal-ħaddiema għall-ħiliet 
ġodda ta’ negozju meħtieġa sabiex 
jinkiseb suċċess professjonali, minbarra 
aktar investiment fil-kapital uman.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-adattabbiltà tal-impriżi tal-impriżi għandha tkun allinjata mar-realtajiet soċjetali ġodda u 
t-tibdil li għandu jsir sabiex tiżdied il-kompetittività globali, inkluż investimenti fl-oqsma tat-
teknoloġija, l-ambjent u l-enerġija.

Emenda 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
istrateġija u l-azzjonijiet stabbiliti fl-
Programmi Operattivi huma konsistenti u 
jiffokaw fuq l-indirizzar tal-isfidi li 
jinħolqu mit-tranżizzjoni lejn l-iżvilupp 
sostenibbli ambjentali u soċjali, sabiex 
jikkontribwixxu mill-inqas għall-kisba tal-
miri ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 
dwar l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis 
tal-faqar.

Or. en
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Emenda         175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Emenda 177
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-
FSE f'kull Stat Membru għandhom jiġi 
allokati lill-għan tematiku "il-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
ġlieda kontra l-faqar" stabbilit fl-
Artikolu 9(9) tar-Regolament (UE) 
Nru […].

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda u l-ġustifikazzjoni tal-Premessa 7.

Emenda                     178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" 
stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament 
(UE) Nru […].

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" 
stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament 
(UE) Nru [...]. Il-prijorità ta’ investiment 
"l-Inklużjoni Attiva" għandha tiġi 
inkluża fil-Programmi Operattivi kollha. 
Qabel l-abbozzar tal-kuntratti tas-sħubija 
u l-Programmi Operattivi, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi linji gwida dwar kif l-
FSE għandu jwassal il-mira tat-tnaqqis 
fil-faqar permezz ta’ approċċi integrati u 
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soċjalment inklużivi.

Or. en

Emenda          179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku "il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar"
stabbilit fl-Artikolu 9(9) tar-Regolament 
(UE) Nru[…].

2. Mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE 
f'kull Stat Membru għandu jiġi allokat lill-
għan tematiku li jippromwovi l-inklużjoni
soċjali, l-ġlieda kontra l-faqar u d-
diskriminazzjoni stabbilit fl-Artikolu 9(9) 
tar-Regolament (UE) Nru [...].

Or. en

Emenda          180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom ikomplu 
jwettqu l-konċentrazzjoni tematika skont 
il-modalitajiet li ġejjin:

imħassar

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-FSE tal-allokazzjoni lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).
(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 70 % 
tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
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investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).
(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1)..

Or. en

Emenda         181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom ikomplu 
jwettqu l-konċentrazzjoni tematika skont 
il-modalitajiet li ġejjin:

3. L-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali tal-Istati Membri għandhom 
ikomplu jwettqu l-konċentrazzjoni 
tematika skont il-modalitajiet li ġejjin:

Or. en

Emenda 182
Giommaria Uggias

Proposta għal regolament
Artiklu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom ikomplu 
jwettqu l-konċentrazzjoni tematika skont 
il-modalitajiet li ġejjin:

3. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
reġjonali għandhom ikomplu jwettqu l-
konċentrazzjoni tematika skont il-
modalitajiet li ġejjin:

Or. it
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Emenda 183
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. de

Emenda 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. sk

Emenda 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda          187
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-FSE tal-allokazzjoni lil kull programm 
operativ fuq il-prijoritajiet ta’ investiment 
magħżula f’konsultazzjoni mal-imsieħba 
ekonomiċi u soċjali.

Or. en

Emenda         188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Għar-reġjuni aktar żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw mill-
inqas 80 % tal-ammont totali tar-riżorsi 
tal-FSE fil-livell nazzjonali fuq l-għanijiet 
tematiċi stabbiliti f’punt 8,9, u 10 fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE)
Nru[...]/2012[CPR].

Or. en

Emenda 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra

Or. de

Emenda 190
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassra
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Or. de

Emenda         191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda        192
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw 70 % tal-
allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq il-prijoritajiet ta’ investiment 
magħżula f’konsultazzjoni mal-imsieħba 
ekonomiċi u soċjali;

Or. en

Emenda         193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) Għar-reġjuni tranżitorji, l-Istati Membri 
għandhom jikkonċentraw mill-inqas 70 % 
tal-ammont totali tar-riżorsi tal-FSE 
f’livell nazzjonali fuq l-għanijiet tematiċi
stabbiliti f’punt 8,9, u 10 fl-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru[...]/2012[CPR].

Or. en

Emenda 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 195
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Fir-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erba’ mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

imħassra

Or. de
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Emenda 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 80 % 
tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1), li 
minnhom imorru fil-pajjiżi li l-appoġġ tal-
ESM huwa anqas minn 50% tal-għanijiet 
tematiċi b) investimenti fl-edukazzjoni, il-
ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja u d) bini tal-
kapaċità amministrattiva.

Or. de

Emenda 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 50 % 
tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq sa erbgħa mill-prijoritajiet ta' 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1)..

Or. es

Emenda            198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, u għar-
reġjuni li l-PDG per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007- 2013 kien inqas minn 
75% tal-PDG medju tal-UE- 25 iżda li issa 
huma eliġibbli taħt il-kategorija tat-
tranżizzjoni jew tar-reġjuni aktar 
żviluppati, l-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw 60 % tal-allokazzjoni tal-
FSE lil kull programm operativ fuq sa 
ħamsa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Or. en

Emenda        199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw mill-
inqas 60 % tal-ammont totali tar-riżorsi
tal-FSE f’livell nazzjonali fuq l-għanijiet 
tematiċi stabbiliti f’punt 8,9, u 10 fl-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru[...]/2012[CPR].

Or. en

Emenda         200
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) Għar-reġjuni inqas żviluppati, l-Istati 
Membri għandhom jikkonċentraw 60 % 
tal-allokazzjoni tal-FSE lil kull programm 
operativ fuq il-prijoritajiet ta' investiment 
magħżula f’konsultazzjoni mal-imsieħba 
ekonomiċi u soċjali;

Or. en

Emenda         201
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu8 4 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Punt (c) ta’ dan l-Artikolu għandu 
japplika wkoll għal dawk ir-reġjuni li l-
PDG per capita tagħhom għall-perjodu 
2007-13 kien inqas minn 75% tal-PDG 
medju tal-UE-25, għall-perjodu ta’ 
referenza, iżda li huma eliġibbli taħt il-
kategorija tat-tranżizzjoni jew reġjuni 
aktar żviluppati kif definit fil-punti (b) u 
(c) tal-Artikolu 82(2) tar-Regolament 
(UE) Nru [ ]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020.

Or. en

Emenda       202
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – sottoparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’deroga mill-punt 3(a) u (b), f’dawk ir-
reġjuni li l-PDG per capita tagħhom 
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għall-perjodu 2007-2013 kien inqas minn 
75% tal-PDG medju tal-UE-25 għall-
perjodu ta’ referenza iżda li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija tat-tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, l-Istati Membri għandhom 
jikkonċentraw 60% tal-allokazzjoni tal-
FSE  lil kull programm operativ fuq sa 
erbgħa mill-prijoritajiet ta' investiment 
stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Or. en

Emenda 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) In-numru ta’ prioritajiet jistgħu 
jiżdiedu sa sitta meta raġunijiet speċifiċi 
jiġġustifikaw kopertura akbar tal-ħtiġijiet 
u l-prijoritajiet proprji ta’ kull reġjun.

Or. es

Emenda 204
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) Permezz ta’ deroga mill-punti (a), (b) 
u (c), f’dawk ir-reġjuni li l-PDG per 
capita tagħhom għall-perjodu 2007-13 
kien inqas minn 75% tal-PDG medju tal-
UE-25 għall-perjodu ta’ referenza iżda li 
huma eliġibbli taħt il-kategorija ta’ 
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tranżizzjoni jew reġjuni iżjed żviluppati kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-
Regolament (UE) Nru  [ ]/2012 [CPR] fil-
perjodu 2014-2020, sa 60% tar-riżorsi 
totali tal-FSE ta’ kull OP jistgħu jiġu 
allokati sa sitta mill-prijoritajiet ta’ 
investiment stabbiliti fl-Artikolu 3(1).

Or. pl

Emenda         205
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. B’deroga mid-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-punt (a) u (b), għar-reġjuni 
kapitali tal-Istati Membri eliġibbli taħt l-
Artikolu 82(3) tar-Regolament (UE) Nru [ 
]/2012 [CPR] fil-perjodu 2014-2020, il-
persentaġġi msemmija hawn fuq 
għandhom jitnaqqsu b’10 punti 
perċentwali.

Or. en

Emenda 206
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c b) Il-figura ta’ erba’ prijoritajiet ta’ 
investiment fil-punt (a), (b) u (c), tista 
tiżdied sa sitta mill-prijoritajiet stabbiliti 
fl-Artikolu 3(1).

Or. pl
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Emenda         207
Tamás Deutsch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. B’deroga mid-dispożizzjonijiet 
stabbiliti fil-punt (a) u (b), għar-reġjuni 
kapitali tal-Istati Membri eliġibbli taħt l-
Artikolu 82(3) tar-Regolament (UE) Nru [ 
]/2012 [CPR] fil-perjodu 2014-2020, il-
persentaġġi msemmija hawn fuq 
għandhom jitnaqqsu b’10 punti 
perċentwali.

Or. en

Emenda         208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – sottoparagrafu1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jintużaw indikaturi komuni kif 
stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament u 
indikaturi speċfiċi għal kull programm 
skont l-Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f'numri 
assoluti.

Għandhom jintużaw indikaturi komuni kif 
stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament u 
indikaturi speċfiċi għal kull programm 
skont l-Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f'numri 
assoluti u d-dejta kollha għandha 
titqassam skont is-sess.

Or. en

Emenda 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



AM\903909MT.doc 93/158 PE491.059v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jintużaw indikaturi komuni kif 
stabbiliti fl-Anness ta' dan ir-Regolament u 
indikaturi speċfiċi għal kull programm 
skont l-Artikolu 24(3) u 87(2)(b)(ii) tar-
Regolament (UE) Nru […]. L-indikaturi 
kollha għandhom jiġu espressi f'numri 
assoluti.

Bħala gwida qed tiġi inkluża serje ta’ 
indikaturi komuni fl-Anness ta' dan ir-
Regolament u indikaturi speċfiċi għal kull 
programm skont l-Artikolu 24(3) u 
87(2)(b)(ii) tar-Regolament (UE) Nru […]. 
L-indikaturi kollha għandhom jiġu espressi 
f'numri assoluti.

Or. es

Emenda         210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – sottoparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi tal-produzzjoni komuni u 
dawk speċifiċi għal kull programm 
jirrigwardaw l-operazzjonijiet implimentati 
parzjalment jew bis-sħiħ. Fejn ikunu 
rilevanti għan-natura tal-operazzjonijiet 
appoġġati, il-valuri ta' mira kwantifikati 
kumulattivi għandhom jiġu stabbiliti għall-
2022. L-indikaturi ta' referenza għandhom 
jiġu ffissati għal żero.

L-indikaturi tal-produzzjoni flessibbli u 
riġidi komuni u dawk speċifiċi għal kull 
programm jirrigwardaw l-operazzjonijiet 
implimentati parzjalment jew bis-sħiħ. Fejn 
ikunu rilevanti għan-natura tal-
operazzjonijiet appoġġati, il-valuri ta' mira 
kwantifikati kumulattivi għandhom jiġu 
stabbiliti għall-2022. L-indikaturi ta' 
referenza għandhom jiġu ffissati għal żero.

Or. en

Emenda        211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-involviment tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, l-imsieħba soċjali u partijiet 
interessati oħra, b'mod partikolari l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi,  fid-
disinn, fl-implimentazzjoni u fl-
evalwazzjoni ta' programmi operattivi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 5 tar-Regolament 
(UE) Nru […], jista' jieħu l-forma ta' 
għotjiet globali kif definit fl-Artikolu 
113(7) tar-Regolament (UE) Nru [...] u 
jista’ jieħu l-forma ta’ assistenza teknika 
kif definit fl-Artikoli 108 u 109 tar-
Regolament (UE) Nru [...]. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu skemi ta’ 
għotjiet globali aċċessibbli għal NGOs 
żgħar fil-Programmi Operattivi kollha tal-
FSE. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika l-parti tal-programm 
ikkonċernat mill-għotja globali, inkluża 
allokazzjoni finanzjarja indikattiva minn 
kull assi prijoritarju lilu. Għandhom isiru 
disponibbli riżorsi ta’ Assistenza Teknika 
fil-Programmi Operattivi kollha tal-FSE 
b’appoġġ partikolari għal servizzi ta’ 
assistenzi tekniċi mmexxija mill-NGOs u 
awtoritajiet żgħar lokali u reġjonali 
f’livell reġjonali u tal-UE.

Or. en

Emenda           212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-involviment tal-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra, b'mod partikolari 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni ta' programmi operattivi, 

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

reġjonali u lokali, fl-implimentazzjoni ta' 
programmi operattivi, anke tali msieħba
kif imsemmi fl-Artikolu 5 taħt a), b) u c)
tar-Regolament (UE) Nru [...], jieħu l-
forma ta' għotjiet globali kif definit fl-
Artikolu 113(7) tar-Regolament (UE) Nru 
[...]. F'tali każ, il-progamm operativ 
għandu jidentifika parti waħda tal-
programm ikkonċernat mill-għotja globali, 
inkluża allokazzjoni finanzjarja indikattiva 
minn kull assi prijoritarju.

Or. en

Emenda 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda           214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         215
Tomasz Piotr Poręba

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda         216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda          217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-

2. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
tal-imsieħba soċjali f'azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-awtoritajiet ta' ġestjoni 
għandhom jiżguraw li ammont xieraq tar-
riżorsi tal-FSE, minimu ta’ 2%  tar-riżorsi 
totali tal-FSE f’kull Stat Membru jiġi 
allokat għall-attivitajiet tal-bini tal-
kapaċitajiet, fil-forma ta' taħriġ, miżuri ta' 
netwerking, u t-tisħiħ tad-djalogu soċjali, u 
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attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

lil attivitajiet li jitwettqu b'mod konġunt 
mill-imsieħba soċjali.

Or. en

Emenda 218
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tipi kollha ta’ reġjuni għandu jkollhom l-opportunità li jippromwovu l-involviment xieraq 
tal-imsieħba soċjali.

Emenda 219
Wojciech Michał Olejniczak

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-imsieħba soċjali għandu jkollhom aċċess għal assistenza teknika mhux biss sabiex isaħħu l-
potenzjal tagħhom, iżda wkoll sabiex jappoġġjaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi tat-
teħid tad-deċiżjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ programmi operazzjonali fil-livelli 
kollha. 

Emenda        220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun 
kif definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-
Regolament (UE) Nru […] jew fi Stati 
Membri li huma eliġibbli għall-appoġġ 

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni u l-
aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali u soċjokulturali, l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni  għandhom 
jiżguraw li ammont xieraq tar-riżorsi tal-
FSE, minimu ta’ 2%  tar-riżorsi totali tal-
FSE f’kull Stat Membru, jiġi allokat għall-
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mill-Fond ta' Koeżjoni għandhom 
jiżguraw li ammont xieraq tar-riżorsi tal-
FSE jiġi allokat għall-bini tal-kapaċitajiet 
għall-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi.

bini tal-kapaċitajiet u n-netwerking għal 
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. en

Emenda 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Article 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi..

3. Sabiex  jitħeġġeġ l-aċċess xieraq min-
naħa ta’ partijiet interessati oħra, u fuq 
kollox mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-edukazzjoni 
mhux formali, tal-inklużjoni soċjali, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet 
indaqs, l-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' 
programm operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-partijiet 
interessati, u l-iżjed għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. lt

Emenda 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, b’mod partikolari permezz ta’ 
miżuri ta’ impatt, l-aktar fl-oqsma tal-
inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operattiv f'reġjun kif definit fl-
Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament (UE) 
Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. fr

Emenda         223
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) tar-Regolament 
(UE) Nru […] jew fi Stati Membri li huma 
eliġibbli għall-appoġġ mill-Fond ta' 
Koeżjoni għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
u l-aċċess mill-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi għal azzjonijiet appoġġati 
mill-FSE, l-aktar fl-oqsma tal-inklużjoni 
soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs, l-awtoritajiet ta' 
ġestjoni ta' programm operattiv f'reġjun kif 
definit fl-Artikolu 82(2)(a) u (b) tar-
Regolament (UE) Nru […] jew fi Stati 
Membri li huma eliġibbli għall-appoġġ 
mill-Fond ta' Koeżjoni għandhom jiżguraw 
li ammont xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi 
allokat għall-bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. en
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Emenda 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Barra minn hekk, sabiex tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni adegwata tal-
entitajiet lokali żgħar, speċjalment fiż-żoni 
inqas popolati u rurali, jew f’dawk li 
għandhom żvantaġġi territorjali gravi u 
permanenti, fit-tħejjija, it-twettiq, is-
segwitu u l-evalwazzjoni tal-programmi 
finanzjati mill-FSE skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru [...], l-awtoritajiet 
responsabbli għall-ġestjoni ta’ programm 
operattiv għandhom jiddedikaw parti mir-
riżorsi tal-FSE għal attiviatjiet ta’ titjib 
tal-kapaċitajiet tal-entitajiet lokali żgħar.

Or. es

Emenda 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. pl
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Emenda         226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika b'mod partikolari bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni sostenibbli u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, titnaqqas is-
segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ,
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol 
u l-ħajja personali għall-irġiel u n-nisa, 
jindirizzaw il-femminizzazzjoni tal-faqar 
billi jippromwovu s-sehem indaqs tar-
responsabbiltà ta’ kustodja bejn l-irġiel u 
n-nisa.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-
opportunitajiet indaqs jiġu promossi fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni ta' programmi operattivi 
b'metodi tal-valutazzjoni tal-ibbaġittjar 
skont is-sessi.
L-Istati Membri għandhom jippermettu 
wkoll parteċipazzjoni bbilanċjata ta' nisa 
u rġiel fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta' 
programmi operattivi f'livell lokali, 
reġjonali u nazzjonali u jirrappurtaw 
dwar progress f'din il-kwistjoni.

Or. en

Emenda        227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel permezz tal-
mainstreaming kif imsemmi fl-Artikolu 7 
tar-Regolament (UE) Nru [...] u jintegraw 
il-perspettiva tas-sessi għal azzjonijiet taħt 
il-prijoritajiet tematiċi kollha u għall-
istadji kollha tal-ippjanar u l-
implimentazzjoni tal-programmi. L-Istati 
Membri għandhom jallokaw il-
finanzjament għal azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-Artikolu 
3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-għan li 
tiżdied il-parteċipazzjoni sostenibbli u l-
progress tan-nisa fl-impjiegi, tiġi eliminata
s-segregazzjoni bbażata fuq is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ li 
jindirizzaw il-femminizzazzjoni tal-faqar, 
jippromwovu il-kondiviżjoni indaqs tar-
responsabbiltajiet tal-kustodja bejn in-
nisa u l-irġiel u jinfurzaw ir-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja 
personali għan-nisa u l-irġiel.

Or. en

Emenda 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament 
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 

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

speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni 
sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-
impjiegi, tiżdied il-preżenza tagħhom fis-
suq tax-xogħol, tiġi llimitata s-
segregazzjoni, tiġi eliminata d-differenza 
fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa, jiġi ffaċilitat 
ir-ritorn tan-nisa għax-xogħol wara l-liv 
tal-maternità, jiġġieldu kontra l-isterjotipi 
skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-taħriġ u 
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol 
u l-ħajja personali għall-irġiel u n-nisa.

Or. pl

Emenda         229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-Artikolu   
3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet għandhom 
jimmiraw in-nies li għandhom riskju ta' 
diskriminazzjoni u nies b'diżabbiltà, bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni tagħhom 
fis-suq tax-xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni 
soċjali tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi 
f'termini ta' kisba edukattiva u l-istat tas-
saħħa u tiġi faċilitata t-tranżizzjoni mill-
kura istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

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

Or. en

Emenda 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta' diskriminazzjoni u nies 
b'diżabbiltà, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta' kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-opportunitajiet 
indaqs għal kulħadd, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b'diżabbiltà permezz tal-
mainstreaming tal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni, kif imsemmi fl-
Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru […], 
u permezz ta' azzjonijiet speċifiċi fi ħdan 
il-prijoritajiet ta' investiment kif definit fl-
Artikolu 3, u b'mod partikolari l-
Artikolu 3(1)(c)(iii). Tali azzjonijiet 
għandhom jimmiraw in-nies li għandhom 
riskju ta' diskriminazzjoni u nies 
b'diżabbiltà, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-
xogħol, ikollhom garanzija ta’ 
akkomodazzjoni adegwata għall-but ta’ 
kulħadd, tissaħħaħ l-inklużjoni soċjali 
tagħhom, jitnaqqsu l-inugwaljanzi f'termini 
ta' kisba edukattiva u l-istat tas-saħħa u tiġi 
faċilitata t-tranżizzjoni mill-kura 
istituzzjonali għal dik ibbażata fuq il-
komunità.

Or. fr

Emenda         231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 9 imħassar
Innovazzjoni soċjali
1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma 
kollha li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-FSE, kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament, b'mod partikolari bl-għan 
li jiġu ttestjati u mtejba s-soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet soċjali.
2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom.
3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
bini tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni 
soċjali, b'mod partikolari permezz tal-
appoġġ tat-tagħlim reċiproku, l-
istabbiliment ta' netwerks, u t-tixrid tal-
prassi tajba u tal-metodoloġiji.

Or. en

Emenda        232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jippromwovi l-
innovazzjoni soċjali fi ħdan l-oqsma kollha 
li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE, 
kif definit fl-Artikolu 3 ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari bl-għan li 

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

jiġu ttestjati, evalwati u mtejba s-
soluzzjonijiet innovattivi inklużi 
soluzzjonijiet minn isfel għal fuq sabiex 
jiġu indirizzati l-ħtiġijiet soċjali.

Or. en

Emenda        233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
temi għall-innovazzjoni soċjali, li 
jikkorrispondu għall-ħtiġijiet speċifiċi 
tagħhom fil-programmi operattivi 
tagħhom, inklużi kwistjonijiet relatati mal-
innovazzjoni soċjokulturali u li 
jikkorrispondu għall-azzjonijiet ta’ fondi 
oħra tas-CSF, b'mod partikolari l-FEŻR.

Or. en

Emenda 234
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-bini 
tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta' 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba, il-
metodoloġiji u l-ħolqien u l-
implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ġodda 
mfassla sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet 
soċjali li qed jikbru.
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Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tappoġġja l-ħolqien ta’ kapaċitajiet u netwerks kif ukoll l-
implimentazzjoni effiċjenti ta’ soluzzjonijiet ġodda mfassla minn organizzazzjonijiet 
nongovernattivi sabiex jissodisfaw id-domandi attwali ta’ dawk li jinsabu l-aktar fil-bżonn. 
Għandha tiffaċilita l-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ dawn is-soluzzjonijiet

Emenda         235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
komplementarjetà tal-miżuri tal-
innovazzjoni soċjali ffinanzjati mill-FSE 
u mill-Programm tal-UE għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali.

Or. en

Emenda           236
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koperazzjoni transnazzjonali Koperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali

Or. en

Emenda 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Koperazzjoni transnazzjonali. Koperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali.

Or. pl

Emenda 238
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni transnazzjonali għandha tkun mandatorja u mhux fakoltattiva.

Emenda 239
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transnazzjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku, prattiki 
tajba kondiviżi u l-iżvilupp ta’ proġetti 
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mill-FSE. Il-kooperazzjoni transnazzjonali 
għandha tinvolvi l-imsieħba minn mill-
inqas żewġ Stati Membri.

soċjali minn gruppi ta’ istituzzjonijiet 
Ewropej, u b'hekk iżidu l-effettività tal-
politiki appoġġati mill-FSE. Il-
kooperazzjoni transnazzjonali għandha 
tinvolvi l-imsieħba minn mill-inqas żewġ 
Stati Membri, u għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lir-reġjuni l-iżjed 
imbiegħda minħabba l-fatt li qegħdin il-
bogħod u l-insularità tagħhom.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom jingħataw attenzjoni speċjali fil-proġetti 
transnazzjonali billi l-kundizzjonijiet naturali tagħhom għandhom it-tendenza li jwasslu għal 
iżjed kondiviżjoni ta’ ideat, proġetti u prattiki tajba ma’ territorji kontinentali oħra.

Emenda 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw 
il-kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali bl-għan li 
jippromwovu t-tagħlim reċiproku u b'hekk 
iżidu l-effettività tal-politiki appoġġati 
mill-FSE.

Or. pl

Emenda          241
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

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

Or. en

Emenda        242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda        243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u wara 
konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali u approvata mill-Kumitat tal-
FSE.

Or. en

Emenda 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista proposta mill-Kummissjoni u 
approvata mill-Kumitat tal-FSE, kif 
propost mill-awtoritajiet lokali u reġjonali 
u billi jiġu kkunsidrati l-ispeċifitajiet 
lokali u l-ħtiġijiet taż-żoni mmirati.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-iżjed mgħarrfa dwar il-ħtiġijiet lokali u reġjonali u 
jistgħu jressqu proposti bbażati fuq dan l-għarfien.

Emenda         245
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artkolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda         247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda        248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni transnazzjonali fit-temi 
msemmija fil-paragrafu 2 permezz tat-
tagħlim reċiproku u l-azzjoni koordinata jew 
konġunta. B'mod partikolari, il-Kummissjoni 
għandha tħaddem pjattaforma fuq livell tal-
UE biex tiffaċilita l-iskambju tal-esperjenza, 
il-bini tal-kapaċitajiet u n-netwerking kif 

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

il-bini tal-kapaċitajiet u n-netwerking kif 
ukoll it-tixrid tar-riżultati rilevanti. Barra 
minn hekk, il-Kummissjoni għandha 
tiżviluppa qafas ta' implimentazzjoni 
koordinat, inklużi kriterji ta' eliġibbiltà 
komuni, u approċċi metodoloġiċi komuni 
għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, bl-għan 
li tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali. Il-kooperazzjoni 
transkonfinali, transnazzjonali u 
interreġjonali taħt l-FSE għandha tiġi 
kkordinata mar-Regolament tal-ETC sabiex 
tiġi żgurata l-koordinazzjoni bejn il-fondi.

Or. pl

Emenda        250
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda        251
Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-kooperazzjoni transkonfinali, 
transnazzjonali u interreġjonali 
appoġġjata mill-FSE għandha tiġi 
allinjata mar-Regolament (UE) Nru [...] 
[ETC] sabiex tiġi żgurata l-koordinazzjoni 
bejn il-fondi kif provdut f’dak ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 252
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi promossa l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali fl-assi fil-programmi operattivi.
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Emenda         253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 254
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Justification

Għandha tiġi promossa l-implimentazzjoni tal-innovazzjoni soċjali u l-kooperazzjoni 
transnazzjonali fl-assi fil-programmi operattivi.
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Emenda        255
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda         257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B'deroga mill-Artikolu 110 109(3) tar-
Regolament (UE) Nru […], ir-rata ta' 
kofinanzjament massima għal assi 
prijoritarju għandha tiżdied b'għaxar punti 
perċentwali, iżda ma taqbiżx 100 %, fejn l-
assi prijoritarju sħiħ ikun dedikat għall-
innovazzjoni soċjali jew għall-
kooperazzjoni transnazzjonali, jew taħlita 
tat-tnejn jew jirreferi għall-Artikolu 6, 
paragrafu (1).

Or. en

Emenda         258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda         259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lill-innovazzjoni soċjali u l-
kooperazzjoni transnazzjonali, kif 
imsemmi fl-Artikoli 9 u 10, fejn dawn ma 
jkunux koperti minn assi prijoritarju 
dedikat.

(b) lill-kooperazzjoni transnazzjonali, kif 
imsemmi fl-Artikoli 9 u 10, fejn dawn ma 
jkunux koperti minn assi prijoritarju 
dedikat.

Or. en

Emenda 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) Għaż-żieda tal-edukazzjoni u l-ħiliet, 
partikolarment fost iż-żgħażagħ;

Or. de

Emenda          261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE jista' jappoġġa strateġiji tal-
iżvilupp lokali mmexxija mill-komunità, 
kif imsemmi fl-Artikolu 28 tar-Regolament 
(UE) Nru […], patti territorajli u inizjattivi 

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

lokali għall-impjiegi inklużi l-impjiegi 
għaż-żgħażagħ, l-edukazzjoni, l-inklużjoni 
soċjali inkluża l-promozzjoni ta’ kulturi u
lingwi reġjonali. L-FSE jista’ jintuża 
bħala l-Fond "ewlieni" għal proġetti tal-
inklużjoni soċjali  integrata taħt l-Artikolu 
3 (c) flimkien ma’ prijoritajiet ta’ 
investiment jew azzjonijiet tal-FEŻR. 
Mill-inqas 5% tal-FSE għandhom 
jappoġġjaw Investimenti Territorjali 
Integrati (ITI) kif imsemmi fl-Artikolu 99 
tar-Regolamen (UE) Nru […]

Or. en

Emenda 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Emenda 263
Constanze Angela Krehl

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können.Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.

Emenda 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda        265
Jan Olbrycht

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Mill-inqas 5% tar-riżorsi tal-FSE 
allokati f’livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għal azzjonijiet integrati għall-
iżvilupp urban sostenibbli ddelegat lill-
ibliet għall-ġestjoni permezz ta’ 
Investimenti Territorjali Integrati 
msemmija fl-Artikolu 99 tar-Regolament 
(UE) Nru [...]/2012 [CPR].

Or. en

Emenda 268
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 A. Billi jikkumplimentaw l-interventi 
tal-FEŻR, b’mod partikolari l-
allokazzjoni addizzjonali speċifika għar-
reġjuni l-iżjed imbiegħda u r-reġjuni 
b’densità baxxa ta’ popolazzjoni, l-Istati 
Membri għandhom jallokaw 1 % tal-fondi 
tal-FSE lir-reġjuni l-aktar imbiegħda. Se 
jinħoloq programm speċifiku ta’ appoġġ 
soċjali (POSEI SOCIAL RUP) sabiex 
tittejjeb is-sitwazzjoni soċjali u ekonomika 
strutturali tal-popolazzjonijiet u jitnaqqsu 
d-distanza imbiegħda u l-insultarità 
tagħhom, kif stabbilit fl-Artikolu 349 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 349 tat-Trattat jiddikjara li r-reġjuni l-aktar imbiegħda qegħdin jiffaċċjaw 
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sitwazzjoni soċjali u ekonomika strutturali iżjed diffiċli minn reġjuni Ewropej oħra. Waqt li l-
FEŻR jinkludi allokazzjoni speċifika addizzjonali għall-appoġġ tal-koeżjoni ekonomika fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda u l-għan tal-Koperazzjoni Territorjali Ewropea jinkludi ammont 
speċifiku għall-appoġġ tal-koeżjoni territorjali, jagħmel sens li l-FSE jiddefinixxi wkoll 
somma żgħira (1 %) sabiex tiġi appoġġjata l-koeżjoni soċjali. 

Emenda 269
Luís Paulo Alves

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 A. Il-programmi operazzjonali 
kkofinanzjati mill-FSE li jkopru żoni bi 
żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u 
permanenti, kif stabbilit fl-Artikolu 111(4) 
tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 (li 
jiddefinixxi dispożizzjonijiet komuni), 
għandhom jikkonċentraw b’mod 
partikolari fuq is-soluzzjoni ta’ 
diffikultajiet speċifiċi f’dawn iż-żoni.

Or. pt

Emenda         270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-FSE għandu jipprovdi appoġġ għan-
nefqa eliġibbli li, minkejja l-Artikolu 
110(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru […], 
jista' jinkludi kwalunkwe riżorsi finanzjarji 
kollettivament kostitwiti minn min 
iħaddem u minn ħaddiema.

1. L-FSE għandu jipprovdi appoġġ għan-
nefqa eliġibbli li, minkejja l-Artikolu 109
110(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru […], 
jista' jinkludi kwalunkwe riżorsi finanzjarji 
kollettivament kostitwiti minn min 
iħaddem u minn ħaddiema.

Or. en
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Emenda          271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Kif stabbilit mill-Artikolu 52 (2) tar-
Regolament [...] [CPR], l-Istati Membri 
għandhom jallokaw livell xieraq ta’ 
allokazzjoni finanzjarja ta’ Assistenza 
Teknika tal-FSE direttament lill-imsieħba 
kollha msemmija fl-Artikolu 5 tar-
Regolament [...] [CPR], sabiex jiġu 
ffaċilitati l-involviment u l-parteċipazzjoni 
ta’ dawn l-imsieħba fit-tħejjija, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ programmi u 
operazzjonijiet u sabiex jiġi appoġġjat il-
bini tal-kapaċitajiet tagħhom skont il-
Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea dwar is-
Sħubija.

Or. en

Emenda         272
Mojca Kleva

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

paragrafu 2(a) u l-obbligi relatati mal-
ġestjoni, il-kontroll u l-awditjar fir-rigward 
tal-operazzjoni jkunu ssodisfati.Fi ħdan 
5% tal-baġit tal-programm operattiv tal-
FSE, in-nefqa taħt dawn l-operazzjonijiet 
u sakemm jikkonċernaw ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-edukazzjoni u t-taħriġ, 
hija eliġibbli barra mill-Unjoni jekk tkun 
saret u tħallset skont ir-regoli tal-Istat 
Membru u tal-UE applikabbli għall-
programm operattiv. Jekk programm jiġi 
ffinanzjat permezz ta’ fond wieħed, skont 
l-Artikolu 87(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[...]/2012 [CPR] il-massimu 5% jiġi 
kkalkolat abbażi tal-allokazzjoni għall-
programm mill-FSE.

Or. en

Emenda 273
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontributi materjali fil-forma ta' 
għotjiet jew salarji maħruġa minn parti 
terza għall-benefiċċju tal-parteċipanti 
f'operazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kontribut mill-FSE sakemm il-valur 
tagħhom ma jaqbiżx il-kost mġarrab mill-
parti terza u li jkun mġarrab skont ir-regoli 
nazzjonali, inklużi r-regoli tal-kontabbiltà.

4. Il-kontributi materjali fil-forma ta' 
għotjiet jew salarji maħruġa minn parti 
terza għall-benefiċċju tal-parteċipanti 
f'operazzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kontribut mill-FSE sakemm il-valur 
tagħhom ma jaqbiżx il-75 % tal-kost 
imġarrab mill-parti terza u li jkun  
magħmul skont ir-regoli nazzjonali, 
inklużi r-regoli tal-kontabbiltà.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-FSE għandu jappoġġja l-benefiċjarji b’ammont li jista’ jasal sa 75 % tal-ispejjeż tal-kiri 
tal-persunal tagħhom u mhux biss sa 50 %. Dan se jħeġġeġ il-kapaċità għall-impjiegi u 
jnaqqas il-kost imġarrab mill-impriżi ta’ negozju. Fil-perjodu 2007-2012 ħafna negozji 
bbenefikaw minn din l-iskema ta’ 75 %, u kienet mod kif in-negozji joffru xogħol professjonali 
għaż-żgħażagħ bi kwalifiki għolja jew għal dawk li jkun ilhom mingħajr impjieg. 
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Emenda 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan l-iskop il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati
skont l-Artikolu 16 dwar it-tip ta' 
operazzjonijiet koperati, id-definizzjonijiet
tal-iskali standard tal-kosti unitarji u s-
somom f'daqqa u l-ammonti massimi 
tagħhom, li jistgħu jiġu aġġustati skont il-
metodi normalment miftiehma applikabbli.

Għal dan l-iskop il-Kummissjoni skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 dwar it-tip 
ta' operazzjonijiet koperati, għandha 
tistabbilixxi d-definizzjonijiet tal-iskali 
standard tal-kosti unitarji u s-somom 
f'daqqa u l-ammonti massimi tagħhom, li 
jistgħu jiġu aġġustati skont il-metodi 
normalment miftiehma applikabbli.

Or. es

Emenda         275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-għotjiet li jitħallsu lura fuq il-bażi tal-
kost eliġibbli tal-operazzjonijiet, 
determinati permezz ta' finanzjament b'rata 
fissa, skali standard ta' kosti unitarji u 
somom f'daqqa kif imsemmi fl-Artikolu 
57(1) tar-Regolament (UE) Nru […] 
jistgħu jiġu kkalkulati fuq bażi ta' kull każ 
b'referenza għal abbozz ta' baġit miftiehem 
ex ante mill-Awtorità ta' Tmexxija, fejn l-
appoġġ pubbliku ma jaqbiżx l-EUR 200 
000.

Or. en
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Emenda         276
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         277
Ramona Nicole Mănescu

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda          279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-FSE jista' jintuża għat-tisħiħ tal-aċċess 
għas-swieq tal-kapital għal korpi pubbliċi u 
privati fuq livelli nazzjonali u reġjonali li 
jimplimentaw azzjonijiet u politiki li jaqaw 
fil-kamp ta' applikazzjoni tal-FSE u l-
programm operattiv permezz ta' "garanziji 
tal-FSE bbażati fuq il-politiki" sakemm il-
Kummissjoni tagħti l-approvazzjoni 
tagħha.

L-FSE jista' jintuża għat-tisħiħ tal-aċċess 
għas-swieq tal-kapital għal korpi pubbliċi u 
privati fuq livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali li jimplimentaw azzjonijiet, b'mod 
partikolari mikrokrediti u faċilitajiet, u  
politiki li jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-FSE u l-programm operattiv permezz ta' 
"garanziji tal-FSE bbażati fuq il-politiki" 
sakemm il-Kummissjoni tagħti l-
approvazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 
sabiex tiddefinixxi r-regoli u l-
kundizzjonijiet speċifiċi għall-
applikazzjonijiet tal-Istati Membri, inklużi 
l-limiti, għall-garanziji bbażati fuq il-
politiki, filwaqt li tiżgura b'mod partikolari 
li l-użu tagħhom ma jwassalx għal livelli 
eċċessivi ta' dejn tal-korpi pubbliċi.

Il-Kummissjoni għandha tara li, skont l-
Artikolu 16 jiġu definiti r-regoli u l-
kundizzjonijiet speċifiċi għall-
applikazzjonijiet tal-Istati Membri, inklużi 
l-limiti, għall-garanziji bbażati fuq il-
politiki, filwaqt li tiżgura b'mod partikolari 
li l-użu tagħhom ma jwassalx għal livelli 
eċċessivi ta' dejn tal-korpi pubbliċi.

Or. es

Emenda         281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 15 a
Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 

kondizzjonalitajiet 
L-Artikolu 15 a (ġdid)
1. L-Artikolu 17.5 tar-Regolament (UE) 
Nru [...] dwar kondizzjonalitajiet ex ante 
m’għandux ikun applikabbli fir-rigward 
tas-sospenzjoni ta' pagamenti mill-FSE.
2. L-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) 
Nriu [...] dwar il-kondizzjonalità marbuta 
mal-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 
tal-Istati Membri m’għandux ikun 
applikabbli fir-rigward tas-sospensjoni ta’ 
pagamenti mill-FSE.

Or. en
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Emenda 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Kapitolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Delega tas-setgħa u dispożizzjonijiet finali Dispożizzjonijiet finali

Or. es

Emenda 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 Imħassar
Eżerċizzju tad-delega
1. Is-setgħa sabiex jiġu adottati atti 
ddelegati tingħata lill-Kummissjoni skont 
il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 14(1) u 15(2) għandha tingħata 
għal perjodu ta' żmien indeterminat mill-
1 ta' Jannar 2014.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 14(1) u fit-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 15(2) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe waqt mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva mill-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-ebda att 
delegat diġà fis-seħħ.
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4. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
5. Att delegat adottat skont l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 14(1) u t-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 15(2) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill f'perjodu ta’ xahrejn ta’ 
notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill.

Or. es

Emenda         284
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

· persuni qiegħda, inklużi dawk qiegħda 
għal perjodu ta' żmien twil*

· persuni qiegħda, inklużi dawk qiegħda 
għal perjodu ta' żmien twil*, żgħażagħ u 
nisa u persuni b’diżabilità

Or. es

Emenda         286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ħaddiema li ngħataw is-sensja bħala 
riżultat ta’ tfixkil serju fl-ekonomija 
lokali, reġjonali jew nazzjonali kkawżat 
minn kriżi mhux mistennija jew bħala 
riżultat ta’ tnaqqis rapidu f’settur 
imsemmi jew delokalizzazzjoni ta’ 
attivitajiet lejn Stati Membri mhux tal-UE

Or. en

Emenda 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· il-persuni qiegћda gћal żmien twil* Imħassar

Or. es

Emenda         288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- inattivi u l-iktar il-bogħod mis-suq tax-
xogħol

Or. en

Emenda          289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 5 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persuni vulnerabbli li huma f’pożizzjoni 
żvantaġġjata fir-rigward ta’ aċċess għas-
suq tal-kreditu konvenzjonali

Or. en

Emenda            290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 6 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persuni taħt il-25 sena, li huma jew 
f’impjieg, edukazzjoni jew taħriġ/taħriġ 
mill-ġdid fi żmien erba’ xhur wara li 
jitilqu mill-iskola 

Or. en
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Emenda 291
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· 'il fuq minn 54 sena* · 'il fuq minn 50 sena*

Or. es

Emenda 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· 'il fuq minn 54 sena* · 'il fuq minn 45 sena*

Or. es

Emenda         293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 7 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persuni 'il fuq minn 54 sena li jsofru 
minn deprivazzjoni materjali severa 

Or. en

Emenda         294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· migranti, persuni bi sfond barrani, 
minoritajiet (inklużi l-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**

· migranti, dawk li jfittxu l-asil, refuġjati,
persuni bi sfond barrani, minoritajiet 
(inklużi l-komunitajiet marġinalizzati bħar-
Roma)**

Or. en

Emenda         295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· migranti, persuni bi sfond barrani, 
minoritajiet (inklużi l-komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma)**

· migranti, refuġjati u dawk li jfittxu l-asil,
persuni bi sfond barrani, minoritajiet 
(inklużi l-komunitajiet marġinalizzati bħar-
Roma)**

Or. en

Emenda         296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persuni f’riskju tal-faqar

Or. en
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Emenda         297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12 – inċiż 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persuni li jsofru minn deprivazzjoni 
materjali severa 

Or. en

Emenda        298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12 – inċiż 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

- persuni taħt it-18-il sena li jgħixu fi djar 
ta’ persuni li jkunu qiegħda fit-tul 

Or. en

Emenda         299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12 – inċiż 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ġenituri waħedhom

Or. en
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Emenda        300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt 12 – inċiż 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Persuni mingħajr dar

Or. en

Emenda         301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

• Persuni f’riskju tal-faqar
• Persuni li jsofru minn deprivazzjoni 
materjali severa 
• Persuni waħedhom
• Persuni mingħajr dar
• Persuni mid-distretti l-aktar foqra

Or. en

Emenda 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

persuni minn żoni rurali u dawk 
imbiegħda 
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Or. pl

Emenda        303
Ramona Nicole Mănescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 304
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda         305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· għadd ta' proġetti implimentati bis-sħiħ 
jew parzjalment mill-imsieħba soċjali jew 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi

· għadd ta' proġetti implimentati bis-sħiħ 
jew parzjalment mill-imsieħba soċjali jew 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jew 
partijiet interessati oħra

Or. en

Emenda         306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· għadd ta' proġetti li jimmiraw l-
amministrazzjonijiet pubbliċi jew is-
servizzi pubbliċi 

· għadd ta' proġetti li jimmiraw l-
amministrazzjonijiet pubbliċi jew is-
servizzi pubbliċi fuq livell nazzjonali, 
reġjonali u lokali 

Or. en

Emenda         307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· għadd ta' mikroimpriżi u impriżi żgħar u 
medji appoġġati

· għadd ta' mikroimpriżi u impriżi żgħar u 
medji, impriżi kooperattivi u impriżi tal-
ekonomija soċjali appoġġjati 

Or. en
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Emenda         308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt 3 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għadd ta' mikroimpriżi u impriżi żgħar u 
medji, impriżi kooperattivi u impriżi tal-
ekonomija soċjali appoġġjati li huma taħt 
tmexxija femminili jew li għandhom 
maġġoranza ta’ nisa fil-bord eżekuttiv jew 
superviżorju 

Or. en

Emenda        309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda         310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

- in-nisa li jibqgħu f’sitwazzjonijiet ta’ 
impjiegi prekarji

Or. en

Emenda        311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- nisa li jsiru ekonomikament 
indipendenti

Or. en

Emenda          312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- żieda fin-numru ta’ nisa fis-setturi 
MINT 

Or. en

Emenda         313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

- parteċipanti li meta telqu kienu involuti 
f’xogħol volontarju

Or. en

Emenda        314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li ntrefgħu 'l fuq mil-linja 
relattiva tal-faqar 

Or. en

Emenda         315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li ntrefgħu minn 
deprivazzjoni materjali severa 

Or. en

Emenda          316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

- persentaġġ ta’ parteċipanti, utenti tas-
servizzi minn gruppi żvantaġġjati ta’ 
persuni li meta telqu kienu fl-edukazzjoni, 
fit-taħriġ, qed jiksbu kwalifika, f’impjieg 

Or. en

Emenda          317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – punt 4 – inċiż 8 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- valutazzjonijiet tal-parteċipanti tal-valur 
tal-intervent (f’termini taż-żieda  fil-
benessri emozzjonali tagħhom, l-iżvilupp 
tal-ħiliet tagħhom...), il-klassifika tal-
proċess ta’ konsultazzjoni madwar l-
intervent 

Or. en

Emenda          318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persentaġġ ta’ parteċipanti b’diżabbiltà 
fl-impjieg wara li jiksbu appoġġ 

Or. en
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Emenda          319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persentaġġ ta’ parteċipanti b’diżabbiltà 
ttrasferiti b’suċċess minn kura 
istituzzjonali għal kura bbażata fuq il-
komunità  

Or. en

Emenda 320
María Irigoyen Pérez

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. es

Emenda 321
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda        322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(1) u (2) u l-
Artikolu 101(1) tar-Regolament (UE) Nru 
[…]. Id-dejta kollha għandha titqassam 
skont is-sess u għandha tiddependi mir-
riżultat mistenni tal-prijorità ta’ 
investiment, u jekk il-persuni jew il-
parteċipanti jkunu taħt il-25 sena, bejn il-
25 u l-54 sena u 'l fuq minn 54 sena*

Or. en

Emenda          323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg sitt xhur wara 
li telqu

· parteċipanti li sabu impjieg full-time sitt 
xhur wara li telqu 

Or. en
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Emenda         324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg sitt xhur wara 
li telqu

· parteċipanti li sabu impjieg full-time, 
part time u impjieg indipendenti sitt xhur 
wara li telqu• parteċipanti b’sitwazzjoni 
tas-suq tax-xogħol imtejba sitt xhur wara 
li telqu (natura tal-impjieg  – full jew part 
time, salarji mqabbla mal-livell minimu 
jew nazzjonali, natura tal-kuntratti)• 
parteċipanti involuti b’mod attiv 
f’netwerks komunitarji u 
soċjali•parteċipanti li sabu impjieg full-
time, part-time u impjieg indipendenti 
sena wara li telqu•parteċipanti 
b’sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol imtejba 
sena wara li telqu •Parteċipanti li 
ntrefgħu 'l fuq mil-linja tal-faqar relattiva 
li qed jgħixu 'l fuq mill-faqar relattiv sena 
wara li telqu• Parteċipanti li ntrefgħu 
mid-deprivazzjoni materjali severa li 
baqgħu barra mid-deprivazzjoni materjali 
severa sena wara li telqu 

Or. en

Emenda 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg sitt xhur wara 
li telqu

· parteċipanti li sabu impjieg 9 xhur wara li 
telqu
.

Or. pl
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Emenda         326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness1 – punt 4 – punt 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li sabu impjieg part-time sitt 
xhur wara li telqu 

Or. en

Emenda 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li sabu impjieg għal rashom 
sitt xhur wara li telqu

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

Or. pl

Emenda         328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 1 – inċiż 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li sabu impjieg full-time sitt 
xhur wara li telqu

Or. en
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Emenda        329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

· parteċipanti b'sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol imtejba sitt xhur wara li telqu 
(natural ta’ impjieg – full jew part time, 
salarji mqabbla ma’ livell minimu jew 
nazzjonali, natura ta’ kuntratti)

Or. en

Emenda 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

.

Or. pl

Emenda 331
María Irigoyen Pérez

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· parteċipanti li naqqsu l-livell tagħhom 
ta’ dipendenza soċjali sitt xhur mill-
parteċipazzjoni tagħhom
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Or. es

Emenda         332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li sabu impjieg full-time 
sena wara li telqu

Or. en

Emenda         333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti involuti b’mod attivi 
f’netwerks komunitarji u soċjali 

Or. en

Emenda           334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li sabu impjieg part-time 
sena wara li telqu
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Emenda          335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti li sabu impjieg indipendenti 
sena wara li telqu

Or. en

Emenda         336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 5 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- parteċipanti b’sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol imtejba sena wara li telqu 

Or. en

Emenda        337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Parteċipanti li ntrefgħu u li qed jgħixu 'l 
fuq mil-linja relattiva tal-faqar sena wara 
li telqu 
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Emenda          338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 7 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Parteċipanti li ntrefgħu mid-
deprivazzjoni materjali severa li jibqgħu 
barra mid-deprivazzjoni materjali severa 
sena wara li telqu 

Or. en

Emenda         339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 8 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- nisa li jibqgħu f’sitwazzjoni ta’ impjieg 
prekarju sena wara li telqu 

Or. en

Emenda                  340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- nisa li jsiru ekonomikament 
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Or. en

Emenda          341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- żieda fin-numru ta’ nisa fis-setturi 
MINT sena wara li telqu 

Or. en

Emenda         342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persentaġġ ta’ parteċipanti b’diżabbiltà 
li sabu impjieg sena wara li kisbu l-
appoġġ 

Or. en

Emenda         343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 12 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persentaġġ ta’ kura mhux aktar ibbażata 
fuq istituzzjoni eżistenti meta mqabbel 
man-numru totali oriġinali fil-bidu tal-
perjodu tal-kejl 

Or. en

Emenda         344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 13 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persuni taħt it-18-il sena li jgħixu fi djar 
ta’ persuni li jkunu qiegħda fit-tul  

Or. en

Emenda          345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 14 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- persentaġġ ta’ persuni 'l fuq minn 54 
sena li jsofru minn deprivazzjoni materjali 
severa 

Or. en

Emenda         346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – punt 3 – inċiż 15 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tnaqqis fin-numru ta’ każijiet ta’ 
diskriminazzjoni rreġistrati mill-korp jew 
il-korpi innominat/i għall-promozzjoni 
tat-trattament indaqs tal-persuni kollha 
fuq ix-xogħol u f’riżultat mistenni tal-
prijorità ta’ investiment f’oqsma barra 
mix-xogħol  

Or. en

Emenda 347
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda        348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Din id-dejta għandha tiġi pprovduta fir-
rapporti tal-implimentazzjoni annwali kif 
speċifikat fl-Artikolu 44(4) tar-Regolament 
(UE) Nru […]. Għandha tinġabar fuq il-
bażi ta' kampjun rappreżentattiv ta' 
parteċipanti f'kull assi prijoritarju jew 
sotto-prijoritarju. Il-validità interna tal-
kampjun għandu jiġi żgurat b'tali mod li d-
dejta tista' tiġi ġeneralizzata fil-livell tal-
assi prijoritarju jew sottoprijoritarju. Id-
dejta kollha għandha titqassam skont is-
sess u għandha tiddependi mir-riżultat 
mistenni tal-prijorità ta’ investiment, u 
turi jekk il-persuni jew il-parteċipanti 
jkunu taħt il-25 sena, bejn il-25 u l-54 
sena u 'l fuq minn 54 sena*

Or. en


