
AM\927907MT.doc PE506.057v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2012/2293(INI)

25.2.2013

EMENDI
1 - 49

Abbozz ta' opinjoni
Salvatore Caronna
(PE504.250v01-00)

L-akkomodazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea
(2012/2293(INI))



PE506.057v01-00 2/30 AM\927907MT.doc

MT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\927907MT.doc 3/30 PE506.057v01-00

MT

Emenda 1
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi 
tal-akkomodazzjoni soċjali fil-
programmazzjoni – tal-passat u dik attwali 
– tal-fondi Ewropej;

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew fil-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, b'mod 
partikolari permezz tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali tiegħu, fir-rigward tal-
eliġibilità tal-iskemi tal-akkomodazzjoni 
soċjali fil-programmazzjoni – tal-passat u 
dik attwali – tal-fondi Ewropej, u biex 
jagħmel l-akkomodazzjoni soċjali 
aċċessibbli permezz tal-imsemmija fondi;

Or. en

Emenda 2
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi 
tal-akkomodazzjoni soċjali fil-
programmazzjoni – tal-passat u dik attwali
– tal-fondi Ewropej;

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi 
tal-akkomodazzjoni soċjali fil-
programmazzjoni tal-passat tal-fondi 
Ewropej u fil-qafas tar-regolamenti l-
ġodda dwar il-Fondi Strutturali;

Or. de

Emenda 3
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi 
tal-akkomodazzjoni soċjali fil-
programmazzjoni – tal-passat u dik attwali 
– tal-fondi Ewropej;

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi 
tal-akkomodazzjoni soċjali fil-
programmazzjoni – tal-passat u dik attwali 
– tal-fondi Ewropej; jenfasizza l-ħtieġa li 
jiġi żgurat appoġġ immirat għall-pajjiżi li 
jaffaċċjaw żieda allarmanti fil-qgħad u l-
faqar;

Or. en

Emenda 4
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikolari 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
tiegħu, fir-rigward tal-eliġibilità tal-iskemi 
tal-akkomodazzjoni soċjali fil-
programmazzjoni – tal-passat u dik attwali 
– tal-fondi Ewropej;

Ma jaffettwax il-verżjoni Maltija

Or. fr

Emenda 5
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tqis 
il-progress miksub sa issa mill-awtoritajiet 
lokali fir-rigward tal-akkomodazzjoni 
għall-persuni żvantaġġati u tiddetermina 
prijoritajiet fil-livell lokali u reġjonali fil-
qafas tal-għotjiet finanzjarji tal-ġejjieni.

Or. ro

Emenda 6
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jinnota li l-kunċett ta' 
akkomodazzjoni soċjali jvarja minn Stat 
Membru għal ieħor; jemmen, 
madankollu, li definizzjoni unika 
Ewropea ma tkunx xierqa; iqis li huwa 
f'idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu d-
definizzjoni u l-organizzazzjoni tal-offerta 
tal-akkomodazzjoni soċjali;

Or. fr

Emenda 7
Salvatore Caronna

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Kummissjoni, anke fid-
dawl tal-aħjar prattiki eżistenti f'xi Stati 
Membri, tirrevedi d-definizzjoni tal-
akkomodazzjoni soċjali sabiex jiġu inklużi 
kategoriji oħra ta' benefiċjarji;
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Or. it

Emenda 8
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

2. Jenfasizza l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità tal-investimenti fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika, il-promozzjoni tas-
sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-azzjonijiet 
integrati ta' żvilupp urban sostenibbli u tal-
ġlieda kontra l-esklużjoni permezz tal-
aċċess għall-popolazzjonijiet 
ekonomikament dgħajfa għal 
akkomodazzjoni sussidjata u għall-għoti 
ta' servizzi soċjali ta' kwalità bi prezzijiet 
aċċessibbli; jirrimarka li l-
akkomodazzjoni sussidjata mill-Istat 
għandha timxi id f'id mal-iżvilupp ta' 
infrastruttura pubblika u soċjali;

Or. de

Emenda 9
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
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(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati u l-
popolazzjonijiet l-aktar żvantaġġati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli; jisħaq, 
madankollu, fuq l-idea li l-kategoriji tal-
benefiċjarji għandhom jinkludu l-gruppi 
tal-popolazzjoni vulnerabbli l-ġodda 
kollha li ħolqot il-kriżi, b'aċċess limitat 
għall-akkomodazzjoni, filwaqt li 
għandhom jiġu esplorati politiki 
innovattivi oħra, b'mod speċjali permezz 
tal-Fondi Strutturali, bl-għan li jiġu 
mħeġġa s-sinerġiji u s-sħubijiet fuq skala 
nazzjonali;

Or. en

Emenda 10
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
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eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima, l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar, permezz tal-aċċess għall-
komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli u billi tiġi 
garantita akkomodazzjoni xierqa u bi 
prezz aċċessibbli għall-gruppi żvantaġġati 
tal-popolazzjoni u għal gruppi identifikati 
oħra;

Or. en

Emenda 11
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni billi l-komunitajiet
marġinalizzati, b'mod speċjali l-gruppi 
vulnerabbli ta' nisa, bħan-nisa migranti, 
in-nisa li jappartjenu għal minoranzi, in-
nisa anzjani, in-nisa b'diżabilità u l-
ommijiet waħedhom, jingħataw aċċess
għall-akkomodazzjoni u għal servizzi 
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soċjali ta' kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

Or. en

Emenda 12
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

2. Jenfasizza li huwa fundamentali li l-
Istati Membri jassumu r-responsabbiltà 
tagħhom fir-rigward tad-dritt għall-
akkomodazzjoni; Jilqa', f'dan is-sens, il-
proposti tal-Kummissjoni Ewropea fid-
dawl ta' regolament li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

Or. fr

Emenda 13
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614), regolament 
dwar il-Fond ta' Koeżjoni 
(COM(2011)0612) u regolament dwar il-
Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

Or. en

Emenda 14
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 



AM\927907MT.doc 11/30 PE506.057v01-00

MT

rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli, tal-promozzjoni 
tal-ekonomija soċjali u solidali, u tal-
ġlieda kontra l-esklużjoni permezz tal-
aċċess għall-komunitajiet marġinalizzati 
għall-akkomodazzjoni u għal servizzi 
soċjali ta' kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

Or. fr

Emenda 15
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban sostenibbli u tal-ġlieda 
kontra l-esklużjoni permezz tal-aċċess 
għall-komunitajiet marġinalizzati għall-
akkomodazzjoni u għal servizzi soċjali ta' 
kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

2. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni 
Ewropea fid-dawl ta' regolament li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni 
(COM(2012)0496), regolament dwar 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) (COM(2011)0614) u regolament 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
(COM(2011)0607/2), li jippermettu l-
eliġibilità sħiħa tal-investimenti prijoritarji 
fir-rigward tat-tiġdid termiku, il-
promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli, l-azzjonijiet integrati ta' 
żvilupp urban u territorjali sostenibbli u 
tal-ġlieda kontra l-esklużjoni permezz tal-
aċċess għall-komunitajiet marġinalizzati 
għall-akkomodazzjoni u għal servizzi 
soċjali ta' kwalità bi prezzijiet aċċessibbli;

Or. en

Emenda 16
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati
jinżammu u jiġu estiżi;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvolvu, 
f'konformità mal-prinċipji tas-sħubija u
tal-governanza f'diversi livelli, lill-
entitajiet lokali u reġjonali u s-sħab 
kollha, biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu, fil-qafas tal-
ftehimiet tas-sħubija u tal-programmi 
operattivi – fejn jista' jkun b'mod integrat 
u koordinat – tal-FEŻR, il-FSE u, għal dak 
li għandu x'jaqsam mal-akkomodazzjoni 
soċjali f'żoni rurali u bliet żgħar u ta' daqs 
medju, tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR); jenfasizza r-
rilevanza tal-istrumenti l-ġodda tal-
iżvilupp integrat (is-CLLD u l-ITI) biex 
jiġu stabbiliti strateġiji integrati dwar l-
akkomodazzjoni li l-organizzazzjonijiet 
tal-akkomodazzjoni soċjali u r-residenti 
jkollhom rwol ewlieni fihom; jemmen li 
integrazzjoni aħjar tal-Fondi strutturali 
tista' tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u 
l-ftuħ tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt li 
tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi – bl-involviment tar-residenti 
– it-taħlita u l-koeżjoni soċjali; jawspika li 
l-programmi ta' assistenza teknika 
jinżammu, jiġu estiżi u jintużaw b'mod 
koordinat mal-azzjoni tal-Fondi 
Strutturali;

Or. fr

Emenda 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
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reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-
importanza li jiġu promossi aktar l-
azzjonijiet li għandhom l-għan li 
jindirizzaw f'żoni urbani l-kondizzjoni tal-
persuni mingħajr dar; jawspika li l-
programmi ta' assistenza teknika u l-fondi 
speċjalizzati jinżammu u jiġu estiżi, filwaqt 
li jsiru aktar flessibbli sabiex jiġu 
indirizzati b'mod effiċjenti l-isfidi l-ġodda 
fil-qasam tal-inklużjoni u tal-istabbiltà 
soċjali, li jista' jkollhom impatt sinifikanti 
fuq l-inugwaljanzi eżistenti fis-saħħa u fl-
akkomodazzjoni kemm fil-livell reġjonali 
kif ukoll f'dak nazzjonali;

Or. en

Emenda 18
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 

3. Jirrimarka li ħafna drabi ċ-ċittadini 
jirrikorru prinċipalment għand l-
awtoritajiet lokali u reġjonali meta l-
bżonnijiet essenzjali tagħhom fir-rigward 
tal-akkomodazzjoni ma jkunux ġew 
sodisfatti; jistieden, għalhekk, lill-Istati 
Membri jikkooperaw, f'konformità mal-
prinċipju tal-governanza f'diversi livelli, 
mal-entitajiet lokali u reġjonali biex 
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Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

jiffissaw il-prijoritajiet u jistabbilixxu l-
metodi ta' użu – fejn jista' jkun konġunti –
tal-FEŻR, il-FSE u, għal dak li għandu 
x'jaqsam mal-akkomodazzjoni soċjali 
f'żoni rurali u bliet żgħar u ta' daqs medju, 
tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR); jemmen li integrazzjoni 
aħjar tal-Fondi strutturali tista' 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-
inħawi żvantaġġati, filwaqt li tevita 
segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

Or. fr

Emenda 19
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali, bl-għan li jitnaqqsu l-
inugwaljanzi bejn it-territorji u nimxu 
lejn speċjalizzazzjoni soċjali akbar fl-
akkomodazzjoni pubblika, biex jiffissaw 
il-prijoritajiet u jistabbilixxu l-metodi ta' 
użu – fejn jista' jkun konġunti – tal-FEŻR, 
il-FSE u, għal dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR); 
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
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jinżammu u jiġu estiżi;

Or. en

Emenda 20
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-
governanza f'diversi livelli, mal-entitajiet
lokali u reġjonali biex jiffissaw il-
prijoritajiet u jistabbilixxu l-metodi ta' użu 
– fejn jista' jkun konġunti – tal-FEŻR, il-
FSE u, għal dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħtu 
flessibilità akbar lill-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu, flimkien magħhom, il-
metodi ta' użu – fejn jista' jkun konġunti –
tal-FEŻR, il-FSE u, għal dak li għandu 
x'jaqsam mal-akkomodazzjoni soċjali 
f'żoni rurali u bliet żgħar u ta' daqs medju, 
tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (FAEŻR); jemmen li integrazzjoni 
aħjar tal-Fondi strutturali tista' 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-
inħawi żvantaġġati, filwaqt li tevita 
segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

Or. ro

Emenda 21
Oldřich Vlasák

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
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reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

reġjonali, jew l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom, biex jiffissaw il-
prijoritajiet u jistabbilixxu l-metodi ta' użu 
– fejn jista' jkun konġunti – tal-FEŻR, il-
FSE u, għal dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR); 
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

Or. en

Emenda 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), 
sabiex tiġi evitata d-depopolazzjoni ta' 
dawn iż-żoni; jemmen li integrazzjoni aħjar 
tal-Fondi strutturali tista' tippromwovi l-
iżvilupp sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, 
filwaqt li tevita segregazzjonijiet dannużi u 
b'hekk tippromwovi l-eteroġenejtà u l-
koeżjoni soċjali; jawspika li l-programmi 
ta' assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
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jinżammu u jiġu estiżi;

Or. ro

Emenda 23
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali u l-ugwaljanza bejn is-sessi; 
jawspika li l-programmi ta' assistenza 
teknika u l-fondi speċjalizzati jinżammu u 
jiġu estiżi;

Or. en

Emenda 24
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkooperaw, 
f'konformità mal-prinċipju tal-governanza 
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f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE u, għal 
dak li għandu x'jaqsam mal-
akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u bliet 
żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);
jemmen li integrazzjoni aħjar tal-Fondi 
strutturali tista' tippromwovi l-iżvilupp 
sostenibbli tal-inħawi żvantaġġati, filwaqt 
li tevita segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

f'diversi livelli, mal-entitajiet lokali u 
reġjonali biex jiffissaw il-prijoritajiet u 
jistabbilixxu l-metodi ta' użu – fejn jista' 
jkun konġunti – tal-FEŻR, il-FSE, il-Fond 
ta' Koeżjoni u, għal dak li għandu x'jaqsam 
mal-akkomodazzjoni soċjali f'żoni rurali u 
bliet żgħar u ta' daqs medju, tal-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
(FAEŻR); jemmen li integrazzjoni aħjar 
tal-Fondi strutturali u tal-investiment tista' 
tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli tal-
inħawi żvantaġġati, filwaqt li tevita 
segregazzjonijiet dannużi u b'hekk 
tippromwovi l-eteroġenejtà u l-koeżjoni 
soċjali; jawspika li l-programmi ta' 
assistenza teknika u l-fondi speċjalizzati 
jinżammu u jiġu estiżi;

Or. en

Emenda 25
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. jistieden lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet lokali u reġjonali jfasslu 
soluzzjonijiet ta' akkomodazzjoni bi prezz 
baxx, b'mod speċjali billi l-iżviluppaturi 
pubbliċi u l-kooperattivi jingħataw artijiet 
pubbliċi mingħajr ħlas;

Or. de

Emenda 26
Lena Kolarska-Bobińska

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota li, fl-Istati Membri, il-bini u l-
immaniġġjar tal-akkomodazzjoni soċjali 
jsiru b'modi differenti, bis-sjieda bosta 
drabi mqassma f'livelli differenti tal-
amministrazzjoni lokali, reġjonali u 
nazzjonali u saħansitra, f'xi każi, f'idejn 
privati; jitlob li dan jiġi kkunsidrat b'tali 
mod li jkun possibbli, għall-programmi 
kollha tal-akkomodazzjoni soċjali, li 
jkunu eliġibbli għall-finanzjament 
disponibbli, inkluż għal proġetti li 
jirrigwardaw l-effiċjenza enerġetika;

Or. en

Emenda 27
Juozas Imbrasas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jistieden lill-Bank Ewropew tal-
Investiment, wara konsultazzjoni mill-qrib 
mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, 
ikabbar l-investimenti fis-settur tal-
akkomodazzjoni soċjali;

Or. lt

Emenda 28
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet responsabbli jpoġġu t-taħlita 
soċjali fil-qalba tal-politiki tal-
akkomodazzjoni u tal-akkomodazzjoni 
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soċjali tagħhom; jenfasizza l-importanza 
tal-prevenzjoni u tat-tnaqqis tal-fenomeni 
tas-segregazzjoni u tad-differenzazzjoni li 
tagħmel ħsara fiż-żoni residenzjali sabiex 
tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali; jiġbed l-
attenzjoni għall-fatt li l-bini ta' 
akkomodazzjoni soċjali ġdida ma 
għandux jiġi akkumpanjat minn 
fenomeni ta' "gettoizzazzjoni" u li r-
riabilitazzjoni ta' akkomodazzjoni eżistenti 
m'għandhiex tiġi akkumpanjata minn 
fenomeni ta' "ġentrifikazzjoni";

Or. fr

Emenda 29
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jikkontribwixxu 
għat-titjib tal-koeżjoni territorjali u għall-
kisba tal-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 
2020; iqis li dawn l-investimenti jidħlu fil-
kuntest ta' politiki aktar globali u jħallu 
effetti pożittivi għall-ekonomija lokali 
f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-appoġġ għall-SMEs 
tat-territorju, l-appoġġ għall-mobilità 
professjonali kif ukoll għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini,
għall-ħarsien tal-ambjent u tal-klima u 
għat-tnaqqis tad-dipendenza enerġetika; 
iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati kollha 
jiddedikaw post importanti għall-
investimenti favur l-akkomodazzjoni 
soċjali fil-programmi nazzjonali ta’ 
riforma u fl-assi strateġiċi tal-ftehim ta’ 
sħubija tal-2014-2020; itenni l-ħtieġa li 
jinżamm baġit ambizzjuż għall-QFP 2014-
2020, b'mod partikolari għall-politika ta' 
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koeżjoni;

Or. fr

Emenda 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi diretti għall-ekonomija lokali 
f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, l-
inklużjoni soċjali ta' dawk li huma l-aktar 
żvantaġġati u l-appoġġ għall-SMEs tat-
territorju, għall-kundizzjonijiet ta' saħħa 
taċ-ċittadini u għall-ħarsien tal-ambjent;
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu esplorati u 
definiti l-aħjar prattiki, u li tissaħħaħ il-
kapaċità tal-awtoritajiet lokali biex 
jimplimentaw proġetti bħal dawn;

Or. en

Emenda 31
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jagħmlu parti 
minn politiki li jħallu effetti pożittivi għall-
ekonomija lokali f'termini ta' ħolqien ta' 
impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-appoġġ 
għall-SMEs tat-territorju; li 
akkomodazzjoni xierqa tikkontribwixxi 
għas-saħħa taċ-ċittadini;
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Or. de

Emenda 32
Victor Boştinaru

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-
prosperità u l-appoġġ għall-SMEs tat-
territorju, għall-kundizzjonijiet ta' saħħa 
taċ-ċittadini u għall-ħarsien tal-ambjent;
jinnota li l-miżuri tal-effiċjenza 
enerġetika u tal-għażla ta' sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli fl-akkomodazzjoni 
soċjali jistgħu jiżvolġu wkoll rwol 
fundamentali fil-kisba tal-objettivi tal-UE 
2020. 

Or. en

Emenda 33
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
tkabbir u ta' ħolqien ta' impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, 
it-tifqir u s-segregazzjoni soċjali, l-appoġġ 
għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 



AM\927907MT.doc 23/30 PE506.057v01-00

MT

għall-ħarsien tal-ambjent;

Or. en

Emenda 34
Mojca Kleva Kekuš

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali, inkluż politiki 
dwar l-integrazzjoni tas-sessi, u jħallu 
effetti pożittivi għall-ekonomija lokali 
f'termini ta' ħolqien ta' impjiegi, l-
inklużjoni soċjali u l-appoġġ għall-
mikroimpriżi u l-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

Or. en

Emenda 35
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-ċittadini u 
għall-ħarsien tal-ambjent;

4. Jinnota li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jidħlu fil-kuntest 
ta' politiki aktar globali u jħallu effetti 
pożittivi għall-ekonomija lokali f'termini ta' 
ħolqien ta' impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-
appoġġ għall-SMEs tat-territorju, għall-
benessri u l-kundizzjonijiet ta' saħħa taċ-
ċittadini u għall-ħarsien tal-ambjent;

Or. fr
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Emenda 36
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw 
u jħaffu r-riallokazzjoni tal-fondi 
strutturali mhux użati għal proġetti ta' 
effiċjenza enerġetika u ta' enerġija 
rinnovabbli fl-akkomodazzjoni soċjali 
għall-programmazzjoni 2007-2013 abbażi 
tal-konklużjonijiet tal-Patt għal Tkabbir u 
Impjiegi Ewropew;

Or. fr

Emenda 37
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jistieden lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom 
isostnu l-offerta ta' akkomodazzjoni 
soċjali f'kundizzjoni tajba, deċenti, 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija u bi prezzijiet 
aċċessibbli speċjalment għall-familji l-
aktar żvantaġġati, b'mod partikolari fiż-
żoni b'densità qawwija ta' popolazzjoni 
fejn id-domanda hija l-aktar qawwija; 
jemmen li din l-offerta għandha tiġi 
akkumpanjata minn miżuri li jagħtu l-
aċċess għal servizzi pubbliċi oħra u 
servizzi ta' interess ġenerali essenzjali u 
għal miżuri maħsuba biex jegħlbu t-tifrix 
urban;

Or. fr
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Emenda 38
Maria do Céu Patrão Neves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali, fejn il-prijorità għandha tingħata 
lir-riabilitazzjoni ta' binjiet eżistenti 
pjuttost milli lill-bini ġdid, b'mod 
partikolari fiż-żoni b'densità qawwija ta' 
bini, fiż-żoni sensittivi mill-lat ekoloġiku, 
u f'dawk fejn l-offerta fuq is-suq 
immobiljari hija żejda, filwaqt li titqies l-
effiċjenza enerġetika tiegħu u l-
prevenzjoni tar-riskju sismiku, jekk ikun 
il-każ.

Or. pt

Emenda 39
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika u l-koeżjoni soċjali 
u reġjonali Ewropej, b'mod partikolari billi 
jservu ta' kontroll fuq il-bżieżaq 
immobiljari u l-effetti negattivi tagħhom 
fuq il-bilanċ makroekonomiku u soċjali, 
speċjalment f'dan il-perjodu ta' żmien 
quddiem il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi 
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ekonomika u finanzjarja, l-aġġustament 
baġitarju u r-rata baxxa ta' tkabbir fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 40
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali; jenfasizza li l-iżbilanċ ekonomiku 
ġġenerat mill-prezzijiet projbittivi tal-
akkomodazzjoni għandu wkoll impatt 
sinifikanti fuq il-propensità tal-familji 
għall-konsum, ħaġa li żżid biss l-
inugwaljanzi soċjali; ifakkar li l-familji 
fqar fl-Ewropa jonfqu medja ta' 40 % tad-
dħul tagħhom fuq l-akkomodazzjoni u t-
tisħin, u li din ix-xejra qiegħda dejjem 
jiżdied.

Or. fr

Emenda 41
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni sussidjata mill-Istat
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tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

jistgħu jkunu tweġiba konkreta u effikaċi 
fit-tisħiħ tal-governanza ekonomika 
Ewropea, b'mod partikolari fil-ġestjoni tal-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

Or. de

Emenda 42
Justina Vitkauskaite

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta, adegwata u effikaċi fit-
tisħiħ tal-governanza ekonomika Ewropea, 
b'mod partikolari billi jservu ta' kontroll 
fuq il-bżieżaq immobiljari u l-effetti 
negattivi tagħhom fuq il-bilanċ 
makroekonomiku u soċjali;

Or. en

Emenda 43
Karima Delli

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea, b'mod 
partikolari billi jservu ta' kontroll fuq il-
bżieżaq immobiljari u l-effetti negattivi 
tagħhom fuq il-bilanċ makroekonomiku u 
soċjali.

5. Jemmen li l-investimenti fl-
akkomodazzjoni soċjali jistgħu jkunu 
tweġiba konkreta u effikaċi fit-tisħiħ tal-
governanza ekonomika Ewropea – ħaġa li 
għandha tingħata aktar attenzjoni fil-
qafas tal-governanza ekonomika u 
baġitarja tal-Unjoni – b'mod partikolari 
billi jservu ta' kontroll fuq il-bżieżaq 
immobiljari u l-effetti negattivi tagħhom 
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fuq il-bilanċ makroekonomiku u soċjali.

Or. fr

Emenda 44
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw 
it-tendenzi spekulattivi fl-akkomodazzjoni 
permezz ta' regolamentazzjoni;

Or. de

Emenda 45
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jirrakkomanda lill-Istati Membri 
jagħmlu kull sforz meħtieġ kemm biex 
jeliminaw id-diskriminazzjoni fil-livell tat-
tqassim tal-akkomodazzjoni soċjali kif 
ukoll biex jissemplifikaw il-proċeduri li 
jirrigwardaw it-talba u l-allokazzjoni ta' 
din l-akkomodazzjoni, filwaqt li titqies is-
sitwazzjoni partikolari li jkunu fiha dawn 
il-persuni żvantaġġati;

Or. ro

Emenda 46
Iosif Matula

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Fid-dawl tal-iżbilanċ soċjali prevalenti 
fl-Ewropa, b'mod partikolari fil-pajjiżi li 
aderew reċentement, iqis li huwa 
importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea 
tintervjeni biex tappoġġa l-kategoriji 
żvantaġġati, speċjalment f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-garanzija ta' 
akkomodazzjoni; jirrakkomanda l-
introduzzjoni ta' regoli rigorużi sabiex 
wieħed jara li l-fondi allokati mill-Unjoni 
għall-bini ta' akkomodazzjoni soċjali 
jintużaw fiż-żoni l-aktar vulnerabbli; 

Or. ro

Emenda 47
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jirrimarka li l-akkomodazzjoni hija 
beni soċjali sinifikanti li jaqa' taħt ir-
responsabbiltà partikolari tal-Istati 
Membri;

Or. de

Emenda 48
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor 
informazzjoni dwar il-mod kif l-Istati 
Membri jimplimentaw jew iħeġġu bil-
mezzi proprji tagħhom, l-operazzjonijiet 
tagħhom fir-rigward tal-akkomodazzjoni;



PE506.057v01-00 30/30 AM\927907MT.doc

MT

Or. de

Emenda 49
Joachim Zeller

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5d. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
istituzzjonijiet li jieħdu ħsieb l-
akkomodazzjoni sussidjata mill-Istat fl-
Ewropa jaqsmu l-esperjenzi u jiskambjaw 
l-ideat tagħhom;

Or. de


