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Emenda 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Anness V – Tabella 1 – Kondizzjonalitajiet ex ante – Kondizzjonalitajiet tematiċi ex-ante

Test propost mill-Kummissjoni

Objettivi 
tematiċi

Kondizzjonalità ex ante Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti

1. It-tisħiħ tar-
riċerka, l-
iżvilupp 
teknoloġiku u l-
innovazzjoni (l-
għan għar-
R&Ż)
(imsemmija fl-
Artikolu 9(1))

1.1. Riċerka u innovazzjoni: L-
eżistenza ta’ strateġija nazzjonali 
jew reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti 
b’konformità mal-Programm ta’ 
Riforma Nazzjonali, biex tiġi 
sfruttata n-nefqa privata fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li 
tikkonforma mal-karatteristiċi ta’ 
sistemi ta’ riċerka u innovazzjoni 
nazzjonali jew reġjonali bi 
prestazzjoni tajba.

– Ikun hemm strateġija ta' riċerka u innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali għal 
speċjalizzazzjoni intelliġenti li:
– tkun imsejsa fuq analiżi SWOT biex jiġu kkonċentrati r-riżorsi fuq sett limitat ta’ 

prijoritajiet ta’ riċerka u innovazzjoni;
– tindika l-miżuri li jħeġġu l-investiment privat fir-Riċerka u l-Iżvilupp;

– tinkludi sistema ta' monitoraġġ u reviżjoni.
– Stat Membru adotta qafas li jiddeskrivi b'mod ġenerali r-riżorsi tal-baġit disponibbli 

għar-riċerka u l-innovazzjoni;
– Stat Membru adotta pjan multiannwali għall-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ 

investimenti marbuta ma' prijoritajiet tal-UE (Forum Strateġiku Ewropew għall-
Infrastrutturi tar-Riċerka - ESFRI).

2. It-titjib tal-
aċċessibbiltà 
għal teknoloġiji 

2.1. Tkabbir diġitali: L-eżistenza 
fi ħdan l-istrateġija ta' 
innovazzjoni nazzjonali jew 

– Ikun hemm kapitolu dwar it-tkabbir diġitali fi ħdan l-istrateġija ta’ innovazzjoni 
nazzjonali jew reġjonali għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti li jkun fih:
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reġjonali għall-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti ta’ kapitolu espliċitu
għat-tkabbir diġitali biex tiġi 
stimulata d-domanda għal servizzi 
privati u pubbliċi li jintlaħqu mill-
but ta' kulħadd, ta' kwalità tajba u 
interoperabbli, megħjuna mill-
ICT u biex ikun hemm żieda fl-
għażla tagħhom miċ-ċittadini, 
inklużi gruppi vulnerabbli, 
negozji u amministrazzjonijiet 
pubbliċi kif ukoll inizjattivi 
transkonfinali.

– l-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ azzjonjiet permezz ta’ analiżi SWOT 
imwettqa b’allinjament mat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa;

– analiżi tal-appoġġ għall-ibbilanċjar fir-rigward tad-domanda u l-provvista ta’ 
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) li kellhom jitwettqu;

– għanijiet li jistgħu jitkejlu fir-rigward ta' riżultati u interventi fil-qasam tal-
litteriżmu diġitali, il-kapaċitajiet, l-inklużjoni elettronika, l-aċċessibilità 
elettronika u s-saħħa elettronika li jkunu allinjati mal-istrateġiji settorjali 
nazzjonali jew reġjonali, eżistenti u rilevanti.

– evalwazzjoni tal-ħtiġijiet biex jissaħħaħ il-bini tal-kapaċità tal-ICT.

tal-
informazzjoni u 
tal-
komunikazzjoni 
u l-użu u l-
kwalità 
tagħhom (l-
għan tal-
Broadband)

(imsemmija fl-
Artikolu 9(2))

2.2. Infrastrutturi ta’ Aċċess tal-
Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA): L-
eżistenza ta’ Pjanijiet nazzjonali 
ta’ NGA (“Next Generation 
Access”) li jqisu l-azzjonijiet 
reġjonali sabiex jilħqu l-miri tal-
UE għal aċċess għall-Internet 
veloċi ħafna, li jiffukaw fuq iż-
żoni fejn is-suq jonqos milli 
jipprovdi infrastruttura miftuħa bi 
prezz li jintlaħaq mill-but ta' 
kulħadd u ta’ kwalità adegwata
b’konformità mar-regoli tal-UE 
dwar il-kompetizzjoni u l-
għajnuna mill-Istat, u biex 
jipprovdu servizzi aċċessibbli 

– Ġie stabbilit pjan nazzjonali NGA li jinkludi:
– pjan ta' investimenti tal-infrastruttura permezz tal-ġbir tad-domanda u ta' tfassil 

ta' infrastruttura u servizzi, aġġornat b'mod regolari;
– mudelli ta' investiment sostenibbli li jtejbu l-kompetizzjoni u jipprovdu aċċess 

għal infrastruttura u servizzi li jkunu miftuħa, affordabbli, ta' kwalità u li jgħoddu 
għall-ġejjieni;

– miżuri li jistimulaw l-investiment privat.
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għal gruppi vulnerabbli.

3.1. Twettqu azzjonijiet speċifiċi 
għall-implimentazzjoni effettiva 
tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar 
(SBA) u għar-Reviżjoni tiegħu 
tat-23 ta’ Frar 2011 inkluż il-
prinċipju "Aħseb l-Ewwel fiż-
Żgħir".

– L-azzjonijiet speċifiċi jinkludu:

– mekkaniżmu ta’ monitoraġġ sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-SBA 
inkluż korp inkarigat mill-koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet tal-SMEs fil-livelli 
amministrattivi differenti (“Rappreżentant tal-SMEs”);

– miżuri li jnaqqsu ż-żmien meħtieġ sabiex jinfetaħ negozju sa 3 ijiem ta’ xogħol 
u l-ispejjeż għal EUR 100;

– miżuri sabiex jonqos iż-żmien meħtieġ għall-kisba tal-liċenzji u l-permessi 
sabiex wieħed jibda u jwettaq l-attività speċifika ta’ impriża għal 3 xhur;

– mekkaniżmu għall-valutazzjoni sistematika tal-impatt tal-leġiżlazzjoni fuq l-
SMEs bl-użu ta' "Test tal-SMEs", filwaqt li jitqiesu d-daqsijiet differenti tal-
intrapriżi, meta dan ikun rilevanti.

3. It-tisħiħ tal-
kompetittività 
ta’ impriżi 
żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs)
(imsemmija fl-
Artikolu 9(3))

3.2. Traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva 
(2011/7/UE) tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda 
kontra l-ħlas tard fi 
transazzjonijiet kummerċjali.

– Traspożizzjoni ta’ dik id-Direttiva skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva (sas-
16 ta’ Marzu 2013).

4. L-appoġġ tal-
bidla lejn 
ekonomija 
b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ 
karbonju fis-
setturi kollha; 

4.1. L-effiċjenza enerġetika: 
Traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali 
tad-Direttiva (2010/31/UE) tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 
dwar il-prestazzjoni tal-bini fl-
użu tal-enerġija skont l-

– Implimentazzjoni tar-rekwiżiti minimi relatati mal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 
meħtieġa b’konformità mal-Artikolu 3, l-Artikolu 4 u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 
2010/31/UE

– L-adozzjoni ta’ miżuri meħtieġa sabiex tiġi stabbilita sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini skont l-Artkolu 11 tad-Direttiva 2010/31/UE;

– Twettiq tar-rata meħtieġa ta' rinnovazzjoni ta' binjiet pubbliċi;
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Artikolu 28 tad-Direttiva.
Konformità mal-Artikolu 6(1) 
tad-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ April 20201 
dwar l-isforzi tal-Istati Membri 
biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-
gass serra biex jintlaħqu l-
impenji Komunitarji dwar 
tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra sal-2020.
Traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali 
tad-Direttiva 2006/32/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar 
l-effiċjenza fl-użu aħħari tal-
enerġija u s-servizzi tal-enerġija.
Traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali 
tad-Direttiva 2004/8/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 dwar 
il-promozzjoni tal-koġenerazzjoni 
bbażata fuq talba utli fis-suq 
intern tal-enerġija u li temenda 
d-Direttiva 92/42KEE.

– Il-klijenti aħħarin jiġu pprovduti individwalment b'arloġġi tal-kejl;

– L-effiċjenza fit-tisħin u t-tkessiħ hija promossa skont id-Direttiva 2004/8/KE.

(imsemmija fl-
Artikolu 9(4))

4.2. Enerġija li tiġġedded: 
Traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali 
tad-Direttiva 2009/28/KE tal-

– Stat Membru implimenta skemi ta' appoġġ trasparenti, prijorità fl-aċċess għan-
netwerk u fil-kunsinna, regoli standard relatati mal-ħlas u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż 
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Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ April 2009 
dwar il-promozzjoni tal-użu tal-
enerġija minn għejun 
rinnovabbli u li temenda u 
sussegwentement tħassar id-
Direttivi (2001/77/KE) u 
(2003/30/KE) .

ta' adattamenti tekniċi li jkunu saru pubbliċi;
– Stat Membru adotta pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija li tiġġedded skont l-

Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/28/KE.

5. Il-
promozzjoni 
tal-adattament 
għat-tibdil fil-
klima u l-
prevenzjoni tar-
riskju marbut 
miegħu
(L-għan tat-
tibdil fil-klima)
(imsemmi fl-
Artikolu 9(5)

5.1. Prevenzjoni tar-riskju u 
ġestjoni tal-kriżi: L-eżistenza ta’ 
evalwazzjonijiet nazzjonali jew 
reġjonali tar-riskju għall-ġestjoni 
tad-diżastri, li jqisu l-adattament 
għat-tibdil fil-klima

– Għandha ssir evalwazzjoni nazzjonali jew reġjonali tar-riskju li tinkludi:
Deskrizzjoni tal-proċess, metodoloġija, metodi u dejta mhux sensittiva użati għall-valutazzjoni 
nazzjonali tar-riskju;

– Deskrizzjoni tax-xenarji b’riskju wieħed u b’diversi riskji;
– Il-kunsiderazzjoni, fejn xieraq, ta' strateġiji nazzjonali għall-adattament għat-

tibdil fil-klima;
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6.1. Is-settur tal-ilma: L-eżistenza 
ta' a) politika tal-ipprezzar tal-
ilma li tipprovdi inċentivi 
adegwati għall-utenti biex jużaw 
ir-riżorsi tal-ilma b’mod effiċjenti 
u b) kontribuzzjoni adegwata tal-
użu differenti tal-ilma għall-
irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi 
tal-ilma, skont l-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li 
tistabilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-
politika dwar l-ilma.

– Stat Membru żgura li jkun hemm kontribuzzjoni tal-użi differenti tal-ilma biex jirkupra 
l-ispejjeż tas-servizzi tal-ilma skont is-settur skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 
2000/60/KE.

– L-adozzjoni ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-baċir tax-xmara għad-distrett tal-baċir tax-xmara 
fejn se jseħħu l-investimenti skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika dwar l-ilma.

6. Il-protezzjoni
tal-ambjent u l-
promozzjoni 
tal-użu 
sostenibbli tar-
riżorsi
(imsemmija fl-
Artikolu 9(6))

6.2. Is-settur tal-ilma: 
Implimentazzjoni tad-
Direttiva 2008/98/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-
19 ta’ Novembru 2008 dwar l-
iskart u li tħassar ċerti Direttivi, 
b’mod partikolari l-iżvilupp ta' 
pjanijiet tal-ġestjoni tal-iskart 
skont id-Direttiva u skont il-
klassifikazzjoni tal-iskart.

– Stat Membru ħejja rapport għall-Kummissjoni dwar il-progress li qed isir lejn l-
għanijiet tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE, ir-raġunijiet għan-nuqqasijiet u l-
azzjonijiet li hemm il-ħsieb li jittieħdu biex jintlaħqu l-għanijiet;

– Stat Membru żgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jistabbilixxu, f'konformità 
mal-Artikoli 1, 4, 13 u 16 tad-Direttiva 2008/98/KE, pjan għall-immaniġġjar tal-iskart 
wieħed jew aktar skont ir-rekwiżit tal-Artikolu 28 tad-Direttiva;

– Mhux aktar tard mit-12 ta’ Diċembru 2013, Stat Membru stabbilixxa, skont l-
Artikoli 1 u 4 tad-Direttiva 2008/98/KE, programmi ta' prevenzjoni tal-iskart, kif 
meħtieġ mill-Artikolu 29 tad-Direttiva;

– Stat Membru ħa l-miżuri meħtieġa biex jikseb l-għan tal-2020 dwar l-użu mill-ġdid u 
r-riċiklaġġ skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE.
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7.1. Triq: L-eżistenza ta’ pjan tat-
trasport nazzjonali komprensiv li 
jinkludi prijoritizzazzjoni xierqa 
ta’ investimenti fil-qalba tan-
Netwerk Ewropew tal-
Infrastruttura tat-Trasport 
(TEN-T) , fin-netwerk 
komprensiv (investimenti oħra 
għajr it-TEN-T ewlieni) u fil-
konnettività sekondarja (inkluż 
it-trasport pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali).

– Ikun hemm pjan tat-trasport komprensiv li jinkludi:

– prijoritizzazzjoni ta’ investimenti fin-netwerk TEN-T ewlieni, fin-netwerk 
komprensiv u fil-konnettività sekondarja.

– il-prijoritizzazzjoni għandha tqis il-kontribuzzjoni tal-investimenti fil-mobilità, 
fis-sostenibbiltà, it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-kontribut
għaż-żona tat-trasport Unika Ewropea;

– sensiela ta’ proġetti realistiċi u maturi (inklużi skeda ta' tqassim biż-żmien, il-
qafas tal-baġit);

– evalwazzjoni ambjentali strateġika li tissodisfa r-rekwiżiti legali għall-pjan tat-
trasport; 

– miżuri biex tissaħħaħ il-kapaċità ta’ korpi intermedjarji u ta' benefiċjarji li 
jwettqu sensiela ta' proġetti.

7.  Il-
promozzjoni ta' 
trasport 
sostenibbli u t-
tneħħija ta' 
ostakoli fl-
infrastrutturi 
tan-netwerks 
ewlenin

(imsemmija fl-
Artikolu 9(7))

7.2. Ferrovija: Li fil-pjan 
nazzjonali u komprensiv ta' 
trasport ikun hemm kapitolu 
ddedikat għall-iżvilupp tal-
ferrovija li jipprijoritizza kif 
xieraq l-investimenti fin-netwerk 
fil-qalba tan-Netwerk Trans-
Ewropew tal-Infrasruttura tat-
Trasport (TEN-T), fin-netwerk 
komprensiv (investimenti oħra 
barra minn dawk fil-qalba tat-
TEN-T) u fil-konnettività 
sekondarja tas-sistema tal-
ferrovija skont il-kontributi fil-
mobilità, fis-sostenibilità, fl-

– Ikun hemm kapitolu dwar l-iżvilupp tal-ferroviji fi ħdan il-pjan tat-trasport 
komprensiv li jinkludi:
– sensiela ta’ proġetti realistiċi u maturi (inkluż skeda ta’ tqassim skont iż-żmien, 

qafas tal-baġit);
– evalwazzjoni ambjentali strateġika li tissodisfa r-rekwiżiti legali għall-pjan tat-

trasport;
– miżuri biex tissaħħaħ il-kapaċità ta’ korpi intermedjarji u ta' benefiċjarji li 

jwettqu sensiela ta' proġetti.
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effetti wiesa' tan-netwerk 
nazzjonali u Ewropew. L-
investimenti jkopru assi mobbli u 
l-interoperabilità u t-tisħiħ tal-
kapaċitajiet.
8.1. L-aċċess għall-impjiegi għal 
dawk li qed ifittxu xogħol u 
għan-nies li mhumiex attivi, 
inklużi inizjattivi għall-impjiegi 
lokali u appoġġ għall-mobbiltà 
fix-xogħol: Politiki attivi tas-suq 
tax-xogħol jiġu mfassla u 
mwassla skont il-Linji Gwida tal-
Impjiegi;

– Is-servizzi tal-impjieg ikollhom il-kapaċità li jwettqu u jwasslu: 
– servizzi personalizzati u miżuri attivi u preventivi fis-suq tax-xogħol sa minn 

stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk kollha li jfittxu x-xogħol;
– antiċipazzjoni u għotja ta’ pariri dwar opportunitajiet ta' impjieg fuq perjodu ta' 

żmien twil maħluqa minn bidliet strutturali fis-suq tax-xogħol bħall-bidla għal 
livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju;

– informazzjoni trasparenti u sistematika dwar postijiet tax-xogħol battala.
– Is-servizzi tal-impjieg stabbilixxew netwerks ma' min iħaddem u mal-istituzzjonijiet 

edukattivi.

8. il-
promozzjoni 
tal-impjegar u l-
appoġġ għall-
mobbiltà tax-
xogħol

(L-għan tal-
impjieg)

(imsemmija fl-
Artikolu 9(8))

8.2. Impjieg indipendenti, 
imprenditorija u l-ħolqien ta' 
negozju: li jkun hemm strateġija 
komprensiva għal għajnuna 
komprensiva biex wieħed jibda 
negozju skont l-Att dwar in-
Negozji ż-Żgħar1 u b'koerenza 
mal-linji gwida dwar l-Impjiegi u 
l-Linji Gwida Ġenerali dwar il-
politika fil-qasam tal-ekonomija 
tal-Istati Membri tal-Unjoni fir-
rigward tal-kundizzjonijiet li 
jippermettu li jinħoloq ix-xogħol.

– Ikun hemm strateġija komprensiva fis-seħħ li tinkludi:
– miżuri biex iż-żmien biex jiġu stabbiliti negozji jitnaqqas sa tlett ijiem tax-

xogħol u l-ispiża titnaqqas sa €100;
– miżuri biex iż-żmien meħtieġ biex jiġu akkwistati liċenzji u permessi biex 

tinbeda u titwettaq l-attività speċifika ta’ impriża jitnaqqas għal tliet xhur;

– azzjonjiet marbuta ma’ servizzi adattati tal-iżvilupp tan-negozju u servizzi 
finanzjarji (aċċess għall-kapital) inkluż l-involviment ta' gruppi u żoni 
żvantaġġjati.
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8.3. Modernizzazzjoni u tisħiħ 
tal-istituzzjonijiet tas-swieq tax-
xogħol, inklużi l-azzjonijiet biex 
tittejjeb il-mobilità 
transnazzjonali tax-xogħol:
L-istituzzjonijiet tas-suq tax-
xogħol huma mmodernizzati u 
msaħħa b'konformità mal-Linji
Gwida dwar l-Impjiegi;

Riformi fl-istituzzjonijiet tas-suq 
tax-xogħol se jkunu ppreċeduti 
minn strateġija ċara u valutazzjoni 
ex ante, inkluża d-dimensjoni tal-
ugwaljanza tas-sessi.

– Azzjonijiet biex jiġu rriformati s-servizzi tal-impjieg, bil-għan li tingħatalhom il-
kapaċità li jwasslu:
– servizzi personalizzati u miżuri attivi u preventivi fis-suq tax-xogħol sa minn 

stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk kollha li jfittxu x-xogħol; 
– għotja ta’ pariri dwar opportunitajiet ta' impjieg fuq perjodu ta' żmien twil 

maħluqa minn bidliet strutturali fis-suq tax-xogħol bħall-bidla għal livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju;

– informazzjoni trasparenti u sistematika dwar opportunitajiet ġodda tax-xogħol 
aċċessibbli fil-livell tal-Unjoni.

– Ir-riforma tas-servizzi tal-impjieg se tinkludi l-ħolqien ta’ netwerks ma’ min iħaddem 
u mal-istituzzjonijiet edukattivi.

8.4. Xjuħija attiva u ta’ saħħa:
Politiki għal xjuħija attiva jiġu 
mfassla u mwassla skont il-Linji 
Gwida tal-Impjiegi

– Azzjonijiet biex jinkisbu riżultati fl-isfidi ta' xjuħija attiva u ta’ saħħa:
– il-partijiet interessati kollha rilevanti huma involuti fit-tfassil u l-

implimentazzjoni ta’ politiki dwar xjuħija attiva; 

– Stat Membru għandu miżuri fis-seħħ biex jippromwovi xjuħija attiva u biex 
inaqqas l-irtirar bikri.

8.5. Adattamet ta’ ħaddiema, 
impriżi u intraprendituri għall-
bidla: L-eżistenza ta’ politiki bil-
għan li jiffavorixxu l-
antiċipazzjoni u l-ġestjoni tajba 
tal-bidla u r-ristrutturar fil-livelli 
rilevanti kollha (nazzjonali, 
reġjonali, lokali u settorjali) .

– Ikun hemm fis-seħħ strumenti effettivi li jappoġġjaw lill-imsieħba soċjali u lill-
awtoritajiet pubbliċi biex jiġu żviluppati metodi proattivi lejn il-bidla u r-ristrutturar.



PE514.645v01-00 14/48 AM\940880MT.doc

MT

8.6. Integrazzjoni sostenibbli fis-
suq tax-xogħol taż-żgħażagħ bejn 
il-15 u l-24 sena li m'għandhomx 
impjieg, mhumiex studenti u 
mhux qed jitħarrġu:
L-eżistenza ta' qafas ta' politika 
strateġika komprensiva għall-
ilħiq tal-għanijiet tal-Pakkett 
għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ u 
b'mod partikulari għat-twaqqif 
ta' skema ta' Garanzija għaż-
Żgħażagħ f'konformità mar-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
ta' [xxx]

– Qafas ta' politika strateġika komprensiva għall-ksib tal-għanijiet tal-Pakkett għall-Impjiegi 
taż-Żgħażagħ u b'mod partikulari għat-twaqqif ta' skema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ 
f'konformita mar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' [xxx] tkun fis-seħħ, li: 

– tkun ibbażata fuq evidenza li tkejjel ir-riżultati għaż-żgħażagħ bejn il-15 u l-24 sena 
li m'għandhomx impjieg, mhumiex studenti u mhux qed jitħarrġu:
jipprevedi sistema għall-ġbir u l-analiżi ta' dejta u informazzjoni dwar l-iskema ta' 

Garanzija għaż-Żgħażagħ f'livell rilevanti li tipprovdi bażi ta' evidenza suffiċjenti 
biex ikunu żviluppati politiki mmirati u li timmonitorja żviluppi 
b'evalwazzjonijiet kontrofattwali kull meta jkun possibbli

– tidentifika l-awtorita pubblika rilevanti responsabbli biex twaqqaf u ġġestixxi l-
iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u tikkoordina s-sħubiji fil-livelli u s-setturi 
kollha;

– tinvolvi lill-partijiet interessati kollha li huma rilevanti għall-indirizzar tal-qgħad 
fost iż-żgħażagħ;

– hija bbażata fuq interventi u attivazzjoni bikrija;
– tinkludi miżuri ta' sostenn għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, inklużi ħiliet li 

jtejbu l-miżuri u miżuri relatati mas-suq tax-xogħol.
9. L-
investiment fil-
ħiliet, fl-
edukazzjoni u 
fit-tagħlim tul 
il-ħajja 
(L-għan tal-
edukazzjoni)
(imsemmi fl-

9.1. Tluq bikri mill-iskola: L-
eżistenza ta’ strateġija 
komprensiva biex jitnaqqas it-tluq 
bikri mill-iskola (ESL) skont ir-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
tat-28 ta’ Ġunju 2011 dwar 
politika biex jitnaqqas it-tluq 
bikri mill-iskola.

– Ikun hemm sistema għall-ġbir u l-analiżi tad-dejta u l-informazzjoni dwar l-ESL 
f’livell nazzjonali, reġjonali u lokali li:
– tipprovdi bażi ta' evidenza suffiċjenti biex jiġu żviluppati politiki ffukati;

– tintuża sistematikament biex isir monitoraġġ tal-iżviluppi fil-livell rispettiv.
– Ikun hemm strateġija dwar l-ESL li:

– tkun imsejsa fuq l-evidenza;
– tkun komprensiva (pereżempju tkopri s-setturi edukattivi kollha inklużi dawk 

tal-iżvilupp bikri tat-tfal) u tindirizza b'mod adegwat il-miżuri ta’ prevenzjoni, ta' 
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intervent u ta’ kumpens;

– tistabbilixxi objettivi li jkunu konsistenti mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
dwar politiki sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskola;

– tolqot is-setturi kollha, u tinvolvi u tikkoordina s-setturi tal-politika u l-partijiet 
interessati kollha li huma rilevanti biex jindirizzaw l-ESL.

Artikolu 9(10)

9.2. Edukazzjoni għolja: L-
eżistenza ta’ strateġiji nazzjonali 
jew reġjonali biex jiżdiedu l-
kisbiet, il-kwalità u l-effiċjenza fl-
edukazzjoni terzjarja skont il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-20 ta’ Settembru 2011 dwar l-
immodernizzar tas-sistemi ta’ 
edukazzjoni għolja fl-Ewropa.

– Ikun hemm strateġija nazzjonali jew reġjonali għall-edukazzjoni terzjarja li tinkludi:
– miżuri biex tiżdied il-parteċipazzjoni u l-kisba li:

– ittejjeb il-gwida mogħtija lil studenti prospettivi;
– iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni għolja fost il-gruppi bi dħul baxx u 

gruppi oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed.
– iżżid il-parteċipazzjoni ta' studenti adulti;

– (fejn meħtieġ) tnaqqas ir-rati tat-tluq mill-iskola/ittejjeb ir-rati ta’ studenti 
li jibqgħu sal-aħħar u jispiċċaw l-iskola;

– miżuri biex tiżdied il-kwalità li:
– tinkoraġġixxi kontenut u tfassil ta' programmi innovattivi;

– tippromwovi standards għoljin ta’ kwalità fit-tagħlim;
– miżuri biex tiżdied l-impjegabiltà u l-intraprenditorija li:

– jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ "ħiliet trasversali", inkluż l-intraprenditorija 
fil-programmi kollha ta’ edukazzjoni ogħla; 

– inaqqsu d-differenzi bejn is-sessi f’termini ta’ għażliet akkademiċi u 
vokazzjonali u jinkoraġġixu lill-istudenti sabiex jagħżlu karrieri f’setturi 
fejn mhumiex rappreżentati biżżejjed sabiex titnaqqas is-segregazzjoni 
tas-sessi fis-suq tax-xogħol.
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– jiżguraw tagħlim infurmat permezz ta’ għarfien minn riċerka u żviluppi 
fil-prattiki tan-negozju.

9.3. It-tagħlim tul il- ħajja: L-
eżistenza ta’ qafas ta’ politika 
nazzjonali u/jew reġjonali għat-
tagħlim tul il-ħajja f’konformità 
mal-gwida tal-politika fuq livell 
tal-UE.

– Ikun hemm qafas ta’ politika nazzjonali jew reġjonali għat-tagħlim tul il-ħajja li 
jinkludi:

– miżuri għall-appoġġ tal-implimentazzjoni u t-titjib tal-ħiliet għat-tagħlim tul il-
ħajja (LLL) u l-involviment ta', u s-sħubija ma' partijiet interessati, inklużi l-
imsieħba soċjali u l-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

– miżuri li joffru opportunitajiet effettiv tal-iżvilupp ta' ħiliet għal żgħażagħ 
f’taħriġ vokazzjonali, adulti, nisa li jirritornaw fis-suq tax-xogħol, ħaddiema bi 
ftit kwalifiki u ħaddiema ikbar fl-età, u gruppi oħra żvantaġġjati; 

– miżuri biex iwessgħu l-aċċess għal-LLL anki permezz tal-implimentazzjoni 
effettiva tal-għodod ta’ trasparenza (Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, Qafas 
Nazzjonali tal-Kwalifiki, Sistema Ewropea ta’ Krediti għall-Edukazzjoni u t-
Taħriġ Vokazzjonali, Assigurazzjoni Ewropea tal-Kwalità fl-Edukazzjoni u t-
Taħriġ Vokazzjonali) u l-iżvilupp u l-integrazzjoni tas-servizzi ta’ tagħlim tul il-
ħajja (gwida għall-edukazzjoni u t-taħriġ, validazzjoni);

– miżuri biex tittejjeb ir-rilevanza tal-edukazzjoni u t-taħriġ u biex tiġi adattata 
għall-ħtiġijiet ta' gruppi identifikati. 
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10. il-
promozzjoni 
tal-inklużjoni 
soċjali u l-
ġlieda kontra l-
faqar
(l-għan dwar 
il-faqar)
(imsemmija fl-
Artikolu 9(9))

10.1. Inklużjoni attiva

Integrazzjoni ta' komunitajiet 
marġinalizzati bħar-Roma:
L-eżistenza u l-implimentazzjoni 
ta’ strateġija nazzjonali għat-
tnaqqis tal-faqar skont ir-
Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni tat-
3 ta’ Ottubru 2008 dwar l-
inklużjoni attiva tan-nies esklużi 
mis-suq tax-xogħol u l-linji gwida 
dwar l-Impjiegi.

– Ikun hemm strateġija nazzjonali għat-tnaqqis tal-faqar li:

– tkun imsejsa fuq l-evidenza. Din teħtieġ sistema għall-ġbir u l-analiżi tad-dejta 
u l-informazzjoni li tipprovdi prova biżżejjed sabiex jiġu żviluppati politiki għat-
tnaqqis tal-faqar. Din is-sistema tintuża sabiex tissorvelja l-iżviluppi;

– tkun konformi mal-għan tal-esklużjoni nazzjonali tal-faqar u soċjali (kif definit 
fl-NRP), li jinkludi l-estensjoni tal-opportunitajiet ta’ impjiegi għal gruppi 
żvantaġġjati;

– tinkludi kartografija tal-konċentrazzjoni territorjali lil hinn mil-livell 
reġjonali/NUTS 3 ta' gruppi marġinalizzati u żvantaġġjati inklużi r-Roma;

– turi li l-imsieħba soċjali u l-partijiet interessati rilevanti huma involuti fit-tfassil 
tal-inklużjoni attiva;

– tinkludi l-miżuri għal bdil minn kura residenzjali għal waħda bbażata fuq il-
komunità;

– tindika b’mod ċar il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra s-segregazzjoni fl-
oqsma kollha.
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Hemm fis-seħħ strateġija 
nazzjonali għall-inklużjoni tar-
Roma skont il-Qafas tal-UE 
għall-istrateġiji nazzjonali għall-
integrazzjoni tar-Roma.

Il-provvista ta’ appoġġ għal 
partijiet interessati rilevanti fl-
aċċess għall-Fondi.

– Ikun hemm strateġija nazzjonali tal-inklużjoni tar-Roma li:

– tistabbilixxi objettivi nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma biex titnaqqas id-
diskrepanza bejn ir-Roma u l-popolazzjoni ġenerali. Bħala minimu, dawn l-
objettivi għandhom jindirizzaw l-erba’ għanijiet tal-UE għall-integrazzjoni tar-
Roma marbuta mal-aċċess għall-edukazzjoni, l-impjiegi, il-kura tas-saħħa u l-
akkomodazzjoni.

– tkun koerenti mal-Programm Nazzjonali ta' Riforma;
– tidentifika, fejn ikun rilevanti, dawk il-mikroreġjuni żvantaġġjati jew iż-żoni 

residenzjali ssegregati, fejn il-komunitajiet huma l-iktar imċaħħda, bl-użu ta' 
indikaturi soċjoekonomiċi u territorjali diġà disponibbli (jiġifieri livell baxx 
ħafna ta' edukazzjoni, qgħad persistenti, eċċ.)

– talloka ammont suffiċjenti ta’ fondi mill-baġits nazzjonali, li għandhom jiġu 
ssuplimentati mill-finanzjament internazzjonali u tal-UE, meta dan ikun 
xieraq.

– tinkludi metodi stretti ta’ monitoraġġ li jevlawaw l-impatt tal-azzjonijiet għall-
integrazzjoni tar-Roma u mekkaniżmu ta’ reviżjoni għall-adattazzjoni tal-
istrateġija.

– tkun imfassla, implimentata u sorveljata b’kooperazzjoni mill-qrib u bi djalogu 
kontinwu mas-soċjetà ċivili tar-Roma, mal-awtoritajiet reġjonali u lokali.

– ikun fiha punt ta’ kuntatt nazzjonali għall-istrateġija nazzjonali għall-
integrazzjoni tar-Roma mal-awtorità biex jiġu kkoordinati l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-istrateġija.

– Il-partijiet interessati relevanti jingħataw appoġġ biex iressqu applikazzjonijiet tal-
proġett u biex jimplimentaw u jiġġestixxu l-proġetti magħżula
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10.2. Is-saħħa: L-eżistenza ta' 
strateġija nazzjonali jew reġjonali 
għas-saħħa li tiżgura aċċess għal 
servizzi tas-saħħa ta’ kwalità u s-
sostenibbiltà ekonomika.

– Ikun hemm strateġija nazzjonali jew reġjonali għas-saħħa li:

– Ikun fiha miżuri koordinati biex jitjieb l-aċċess għal servizzi tas-saħħa ta’ 
kwalità;

– ikun fiha miżuri biex tiġi stimulata l-effiċjenza fis-settur tas-saħħa, anki permezz 
tal-użu tat-teknoloġiji innovattivi effettivi, mudelli għall-għoti ta’ servizzi u l-
infrastruttura;

– tinkludi sistema ta' monitoraġġ u reviżjoni.

– Stat Membru jew reġjun adotta qafas li jiddeskrivi riżorsi baġitarji disponibbli għall-
kura tas-saħħa.

11. It-titjib tal-
kapaċità 
istituzzjonali u 
l-
amministrazzjo
ni pubblika 
effiċjenti
(imsemmija fl-
Artikolu 9(11))

L-effiċjenza amministrattiva tal-
Istati Membri:
- L-eżistenza ta’ strateġija għar-
rinfurzar tal-effiċjenza 
amministrattiva tal-Istati Membri 
inkluża r-riforma amministrattiva 
pubblika

– Ġiet stabbilita strateġija għat-tisħiħ tal-effiċjenza amministrattiva tal-Istati Membri u 
tinsab fil-proċess li tkun implimentata. L-istrateġija tinkludi:

– analiżi u ppjanar strateġiku ta' azzjonijiet ta' riforma fuq il-livell legali, 
organizzattiv u/jew proċedurali;

– l-iżvilupp ta' sistemi ta' ġestjoni ta' kwalità; 
– azzjonijiet integrati għas-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni tal-proċeduri 

amministrattivi;
– l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji u politiki dwar riżorsi umani u 

politiki li jkopru l-pjanijiet ta’ reklutaġġ u l-iżviluppi fil-karriera tal-persunal, 
it-tisħiħ tal-kompetenzi u l-isfruttament tar-riżorsi;

– l-iżvilupp tal-ħiliet fil-livelli kollha;
– l-iżvilupp ta’ proċeduri u għodod għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.
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Emenda

Objettivi 
tematiċi

Prijoritajiet ta’ 
investiment

Kondizzjonalità ex ante Kriterji li għandhom jiġu sodisfatti

FEŻR:
– Il-prijoritajiet 
ta' investiment 
kollha taħt l-
objettiv 
tematiku nru 1

1.1. Riċerka u innovazzjoni: L-
eżistenza ta’ strateġija nazzjonali jew 
reġjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni 
għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti 
b’konformità mal-Programm ta’ 
Riforma Nazzjonali, biex tiġi 
sfruttata n-nefqa privata fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li 
tikkonforma mal-karatteristiċi ta’ 
sistemi ta’ riċerka u innovazzjoni 
nazzjonali jew reġjonali bi 
prestazzjoni tajba.

– Ikun hemm strateġija nazzjonali jew reġjonali għall-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti li:
– tkun imsejsa fuq analiżi SWOT jew simili biex jiġu kkonċentrati r-

riżorsi fuq sett limitat ta’ prijoritajiet ta’ riċerka u innovazzjoni;
– tindika l-miżuri li jħeġġu l-investiment privat fir-Riċerka u l-

Iżvilupp;
– tinkludi mekkaniżmu ta’ monitoraġġ.

– Qafas li jiddeskrivi riżorsi baġitarji disponibbli għar-riċerka u l-
innovazzjoni jkun ġie adottat.

1. It-tisħiħ 
tar-riċerka, l-
iżvilupp 
teknoloġiku u 
l-
innovazzjoni
(l-għan għar-
R&Ż)
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(1))

FEŻR:
– It-titjib tal-
infrastruttura 
tar-riċerka u l-
innovazzjoni 
(R&I), u l-
kapaċità li tiġi 
żviluppata 
eċċellenza fir-
R&I, u l-
promozzjoni ta' 
ċentri ta' 

1.2 L-Infrastruttura tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni – Pjan pluriennali indikattiv għall-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ 

investimenti marbuta ma' prijoritajiet tal-UE, u fejn xieraq, il-Forum 
Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka - ESFRI jkun ġie 
adottat.
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kompetenza, 
b'mod 
partikolari 
dawk li huma 
ta' interess 
Ewropew;

2. It-titjib tal-
aċċessibbiltà 
għal 
teknoloġiji 
tal-
informazzjon
i u tal-
komunikazzj
oni u l-użu u 
l-kwalità 
tagħhom (l-
għan tal-
Broadband)

(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(2))

FEŻR:
– L-iżvilupp ta' 
prodotti u 
servizzi tal-ICT, 
il-kummerċ 
elettroniku u t-
titjib fid-
domanda għall-
ICT
– It-tisħiħ tal-
applikazzjonijiet 
tal-ICT għall-
gvern 
elettroniku, 
tagħlim 
elettroniku, 
inklużjoni 
elettronika, 
kultura 
elettronika u 
struttura tas-
saħħa 

2.1. Tkabbir diġitali: Qafas ta' 
politika strateġika għat-tkabbir 
diġitali biex tiġi stimulata d-
domanda għal servizzi privati u 
pubbliċi bi prezzijiet li jintlaħqu 
mill-but ta’ kulħadd, ta' kwalità tajba 
u interoperabbli, megħjuna mill-ICT 
u biex ikun hemm żieda fl-għażla 
tagħhom miċ-ċittadini, inklużi gruppi 
vulnerabbli, negozji u 
amministrazzjonijiet pubbliċi kif 
ukoll inizjattivi transkonfinali.

– Ikun hemm qafas ta’ politika strateġika għat-tkabbir diġitali, pereżempju
fi ħdan l-istrateġija ta’ innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti li jkun fih:

– l-ibbaġitjar u l-prijoritizzazzjoni ta’ azzjonjiet permezz ta’ analiżi 
SWOT jew analiżi simili konsistenti mwettqa b’allinjament mat-
Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa;

– analiżi tal-appoġġ għall-ibbilanċjar fir-rigward tad-domanda u l-
provvista ta’ teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) 
li kellhom jitwettqu;

– indikaturi li jkejlu l-progress ta' interventi f'oqsma bħal-litteriżmu
diġitali, l-inklużjoni elettronika, l-aċċessibbiltà elettronika, u tas-
saħħa elettronika fil-limiti tal-Artikolu 168 tat-TFUE li jkunu 
allinjati mal-istrateġiji settorjali Komunitarji, nazzjonali jew 
reġjonalin eżistenti u rilevanti;

– evalwazzjoni tal-ħtiġijiet biex jissaħħaħ il-bini tal-kapaċità tal-ICT.
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elettronika

FEŻR:
– It-twessigħ 
tal-
mobilizzazzjoni 
tal-broadband u 
r-roll-out ta' 
netwerks 
b'veloċità 
għolja u l-
appoġġ għall-
adozzjoni ta' 
teknoloġiji u 
netwerks 
emerġenti u 
futuri għall-
ekonomija 
diġitali

2.2. Netwerk tal-Ġenerazzjoni li 
Jmiss (NGN): L-eżistenza ta’ 
Pjanijiet nazzjonali jew reġjonali ta’ 
NGN li jqisu l-azzjonijiet reġjonali 
sabiex jilħqu l-miri tal-UE għal 
aċċess għall-Internet b'veloċità 
għolja, li jiffukaw fuq iż-żoni fejn is-
suq jonqos milli jipprovdi 
infrastruttura miftuħa bi prezz li 
jintlaħaq mill-but ta' kulħadd u ta’ 
kwalità adegwata b’konformità mar-
regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni 
u l-għajnuna mill-Istat, u biex 
jipprovdu servizzi aċċessibbli għal 
gruppi vulnerabbli.

– Ġie stabbilit pjan NGN nazzjonali u/jew reġjonali li jinkludi:
– pjan ta' investimenti tal-infrastruttura bbażat fuq analiżi ekonomika 

li tqis l-infrastrutturi privati u pubbliċi eżistenti u l-investimenti 
ppjanati;

– mudelli ta' investiment sostenibbli li jtejbu l-kompetizzjoni u 
jipprovdu aċċess għal infrastruttura u servizzi li jkunu miftuħa, 
affordabbli, ta' kwalità u li jgħoddu għall-ġejjieni; 

– miżuri li jistimulaw l-investiment privat.

3. It-tisħiħ 
tal-
kompetittivit
à ta’ impriżi 
żgħar u ta’ 
daqs medju 
(SMEs), is-
settur tal-
agrikoltura 
(għall-

FEŻR:
– L-appoġġ tal-
kapaċità tal-
SMEs li 
jinvolvu 
ruħhom fit-
tkabbir fis-
swieq reġjonali, 
nazzjonali u 
internazzjonali, 

3.1. Twettqu azzjonijiet speċifiċi 
sabiex tiġi appoġġjata l-promozzjoni 
tal-intraprenditorija waqt li tqies l-
Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (SBA).

– L-azzjonijiet speċifiċi huma:

– ġew stabbiliti miżuri li jnaqqsu ż-żmien u l-ispiża sabiex jitwaqqaf 
negozju waqt li jitqiesu l-miri tal-SBA;

– ġew stabbiliti miżuri bil-għan li jonqos iż-żmien meħtieġ għall-
kisba tal-liċenzji u l-permessi sabiex wieħed jibda u jwettaq l-
attività speċifika ta’ impriża fil-qies tal-miri tal-SBA;

– ġie stabbilit mekkaniżmu għas-sorveljanza u l-implimentazzjoni 
tal-SBA u għall-valutazzjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni fuq l-



AM\940880MT.doc 23/48 PE514.645v01-00

MT

FAEŻR) u s-
settur tas-
sajd u l-
akkwakultura 
(għall-
FEMS)
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(3))

u fil-proċessi 
tal-
innovazzjoni;

SMEs.

FEŻR+FK
– L-appoġġ tal-
effiċjenza 
enerġetika, il-
ġestjoni 
intelliġenti tal-
enerġija u l-użu 
tal-enerġija 
rinnovabbli 
f'infrastrutturi 
pubbliċi, inkluż 
f'bini pubbliku 
u s-settur tad-
djar;

4.1. Twettqu azzjonijiet biex jiġi 
promoss titjib kosteffettiv tal-
effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u 
investiment kost-effettiv fl-
Effiċjenza enerġetika fil-
kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-
bini.

– Dawn l-azzjonijiet huma:
– Miżuri li jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ rekwiżiti minimi relatati mal-

prestazzjoni tal-enerġija tal-bini konsistenti mal-Artikolu 3, l-Artikolu 4 u 
l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2010/31/UE. 

– Miżuri meħtieġa sabiex tiġi stabbilita sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-binjiet konsistenti mal-Artkolu 11 tad-
Direttiva 2010/31/UE.

– Miżuri konsistenti mal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2006/32/KE dwar l-
effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta' enerġija sabiex 
jiġi żgurat li l-klijenti aħħarin jiġu provduti individwalment b’arloġġi tal-
kejl dment li dan ikun teknikament possibbli, finanzjarjament 
raġonevoli u proporzjonat b'rabta mal-iffrankar potenzjali tal-enerġija.

4. L-appoġġ 
tal-bidla lejn 
ekonomija 
b’livell baxx 
ta’ 
emissjonijiet 
ta’ karbonju 
fis-setturi 
kollha;
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(4))

FEŻR+FK
– Il-
promozzjoni tal-
użu ta’ 
koġenerazzjoni 

4.2. Twettqu azzjonijiet sabiex tiġi 
promossa l-koġenerazzjoni 
b'effiċjenza għolja ta' sħana u 
elettriku.

– Dawn l-azzjonijiet huma:
– L-appoġġ ta' koġenerazzjoni jkun ibbażat fuq iffrankar fuq id-domanda 

għal sħana utli u l-enerġija primarja konsistenti mal-Artikolu 7.1 u 9.1. 
(a) u (b) tad-Direttiva 2004/8/KE), l-Istati Membri jew il-korpi 
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b’effiċjenza 
għolja ta’ sħana 
u elettriku 
abbażi tad-
domanda 
siewja;

kompetenti tagħhom ikunu evalwaw il-qafas leġiżlattiv u regolatorju 
eżistenti fir-rigward tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni jew proċeduri oħra 
sabiex:

a) jinkoraġġixxu d-disinn ta’ unitajiet ta’ koġenerazzjoni biex 
jissodisfaw b’mod ekonomiku domandi ġustifikabbli għal ġenerazzjoni 
utli tas-sħana u jevitaw il-produzzjoni ta’ sħana żejda;kif ukoll 
b) inaqqsu l-ostakoli regolatorji u mhux regolatorji għal żieda fil-
koġenerazzjoni.

FEŻR+FK
– Il-
promozzjoni tal-
produzzjoni u d-
distribuzzjoni 
ta’ enerġija li hi 
dderivata minn 
sorsi 
rinnovabbli;

4.3. Twettqu azzjonijiet biex jiġu 
promossi l-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli1.
1 ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.

– Ikun hemm skemi ta' appoġġ trasparenti, prijorità fl-aċċess għan-
netwerk jew aċċess u prijorità garantiti fil-kunsinna, kif ukoll regoli 
standard relatati mal-ħlas u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż ta' adattamenti 
tekniċi li jkunu saru pubbliċi implimentati f'konformità mal-
Artikolu 14(1), l-Artikolu 16(2) u 16(3) tad-Direttiva 2009/28/KE.

– Stat Membru adotta pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija 
rinnovabbli konsistenti mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/28/KE.

5. Il-
promozzjoni 
tal-
adattament 
għat-tibdil 
fil-klima u l-
prevenzjoni u 
l-ġestjoni tar-
riskju
(L-għan tat-

FEŻR+FK
– Il-
promozzjoni tal-
investiment 
għall-indirizzar 
ta’ riskji 
speċifiċi, l-
iżgurar tar-
reżiljenza għal 
diżastri u l-

5.1. Prevenzjoni tar-riskju u ġestjoni 
tal-kriżi: L-eżistenza ta’ 
evalwazzjonijiet tar-riskju nazzjonali 
jew reġjonali għall-ġestjoni tad-
diżastri il-kunsiderazzjoni tal-
adattament għat-tibdil fil-klima

– Għandha ssir evalwazzjoni nazzjonali jew reġjonali tar-riskju bl-elementi 
li ġejjin:

– Deskrizzjoni tal-proċess, metodoloġija, metodi u dejta mhux 
sensittiva użati għall-valutazzjoni tar-riskju kif ukoll tal-kriterji 
bbażati fuq ir-riskju għall-prijoritizzazzjoni tal-investiment;

– Deskrizzjoni tax-xenarji b’riskju wieħed u b’diversi riskji;

– Il-kunsiderazzjoni, fejn xieraq, ta' strateġiji nazzjonali għall-
adattament għat-tibdil fil-klima;
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tibdil fil-
klima)
(imsemmi fl-
Artikolu 9(5)

iżvilupp ta' 
sistemi ta' 
ġestjoni tad-
diżastri

FEŻR+FK
– L-investiment 
fil-qasam tal-
ilma, sabiex 
jintlaħqu r-
rekwiżiti tal-
acquis tal-
Unjoni dwar l-
ambjent u jiġu 
indirizzati l-
ħtiġijiet, 
identifikati mill-
Istati Membri, 
ta’ investiment 
li jmur lil hinn 
minn dawk ir-
rekwiżiti;

6.1. Is-settur tal-ilma: L-eżistenza ta' 
a) politika tal-ipprezzar tal-ilma li 
tipprovdi inċentivi adegwati għall-
utenti biex jużaw ir-riżorsi tal-ilma 
b’mod effiċjenti u b) kontribuzzjoni 
adegwata tal-użu differenti tal-ilma 
għall-irkupru tal-ispejjeż tas-servizzi 
tal-ilma, b'rata stabbilita fil-pjan ta' 
ġestjoni tal-baċir tax-xmara 
approvat għal investiment appoġġjat 
mill-programmi.

– Fis-setturi appoġġjati mill-FEŻR u l-FK, Stat Membru żgura li jkun 
hemm kontribuzzjoni tal-użi differenti tal-ilma biex jirkupra l-ispejjeż
tas-servizzi tal-ilma skont is-settur konsistenti mal-Artikolu 9, 
paragrafu 1, l-ewwel inċiż tad-Direttiva 2000/60/KE b’kunsiderazzjoni, 
fejn xieraq, tal-effetti soċjali, ambjentali u ekonomiċi tal-irkupru kif 
ukoll tal-kundizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi tar-reġjun jew ir-reġjuni 
milquta.

– L-adozzjoni ta’ pjan ta’ ġestjoni tal-baċir tax-xmara għad-distrett tal-baċir 
tax-xmara konsistenti mal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2000/60/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabilixxi 
qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika dwar l-ilma.

6. Il-ħarsien 
u l-
protezzjoni 
tal-ambjent u 
l-
promozzjoni 
tal-użu 
sostenibbli 
tar-riżorsi;
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(6))

FEŻR+FK
– L-investiment 
fil-qasam tal-
iskart, sabiex 
jintlaħqu r-
rekwiżiti tal-

6.2. Is-settur tal-iskart: Il-
promozzjoni ta' investimenti 
ekonomikament u ambjentalment 
sostenibbli fis-settur tal-iskart 
b'mod partikolari bl-iżvilupp ta' 
pjanijiet tal-ġestjoni tal-iskart 

– Kif mitlub mill-Artikolu 11(5) tad-Direttiva 2008/98/KE, intbagħat 
rapport ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni dwar il-progress li sar biex 
jintlaħqu l-miri stabbiliti fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE.

– L-eżistenza ta' pjan għall-immaniġġjar tal-iskart wieħed jew aktar skont 
ir-rekwiżit tal-Artikolu 28 tad-Direttiva 2008/98/KE.
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acquis 
ambjentali tal-
Unjoni u jiġu 
indirizzati l-
ħtiġijiet, 
identifikati mill-
Istati Membri, 
ta’ investiment 
li jmur lil hinn 
minn dawk ir-
rekwiżiti;

konsistenti mad-
Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart, 
u mal-klassifikazzjoni tal-iskart.

– L-eżistenza ta’ programmi ta’ prevenzjoni tal-iskart, kif meħtieġ mill-
Artikolu 29 tad-Direttiva;

– Ġew adottati l-miżuri meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi dwar it-tħejjija
għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ sal-2020 f'konsistenza mal-Artikolu 
11.2 tad-Direttiva 2008/98/KE.

7. Il-
promozzjoni 
ta' trasport 
sostenibbli u 
t-tneħħija ta' 
ostakoli fl-
infrastrutturi 
tan-netwerks 
ewlenin
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(7))

FEŻR+FK
– L-appoġġ 
għal Żona 
Unika Ewropea 
tat-Trasport 
multimodali 
permezz ta' 
investiment fin-
Netwerk tat-
Trasport 
Tranżewropew 
(TEN-T).
– Jiġu 
żviluppati u 
riabilitati 
sistemi 
ferrovjarji 
komprensivi, ta’ 

7.1. Trasport: L-eżistenza ta' 
pjan(ijiet) jew qafas/oqfsa
komprensivi għall-investiment fit-
trasport skont l-organizzazzjoni 
istituzzjonali tal-Istati Membri
(inkluż trasport pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali) li tappoġġja l-
iżvilupp tal-infrastruttura u ttejjeb
il-konnettività man-netwerks 
komprensivi u ċentrali tat-TEN-T.

– L-eżistenza ta' pjan(ijiet) jew qafas/oqfsa komprensiv(i) tat-trasport 
għall-investiment fit-trasport li jissodisfa r-rekwiżiti legali għall-
valutazzjoni ambjentali strateġika u tistipula:
– il-kontribut għaż-Żona tat-Trasport unika Ewropea konsistenti mal-

Artikolu 10 tar-Regolament Nru [TEN-T], inklużi l-prijoritajiet 
għal investimenti f’:

– in-netwerk ċentrali tat-TEN-T u n-netwerk komprensiv fejn huwa 
previst l-investiment mill-FEŻR u l-FK; kif ukoll

– il-konnettività sekondarja.
– sensiela realistika u matura ta’ proġetti previsti għal appoġġ mill-

FEŻR u l-FK.
– miżuri biex tiġi żgurata l-kapaċità ta’ korpi intermedjarji u ta' 

benefiċjarji li jwettqu sensiela ta' proġetti.
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kwalità għolja u 
interoperabbli, 
u jiġu promossi 
miżuri ta' 
tnaqqis tal-
istorbju;
– Jiġu 
żviluppati u 
mtejba sistemi 
tat-trasport 
b'kuxjenza 
ambjentali 
(inkluż b'livell 
ta' storbju 
baxx) u b'livell 
ta' karbonju 
baxx, inklużi 
passaġġi tal-
ilma interni u 
trasport 
marittimu, 
portijiet, 
konnessjonijiet 
multimodali u 
infrastruttura 
tal-ajruporti, 
sabiex tiġi 
promossa l-
mobilità 
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reġjonali u 
lokali 
sostenibbli;
FEŻR:
– Tiġi mtejba l-
mobilità 
reġjonali 
permezz ta’ 
konnessjonijiet 
bejn ċentri 
sekondarji u 
terzjarji mal-
infrastruttura 
TEN-T, inklużi 
ċentri 
multimodali;

FEŻR+FK
– L-appoġġ 
għal Żona 
Unika Ewropea 
tat-Trasport 
multimodali 
permezz ta' 
investiment fin-
Netwerk tat-
Trasport 
Tranżewropew 
(TEN-T).

7.2. Ferrovija: L-eżistenza fil-
pjan(ijiet) jew qafas/oqfsa
komprensivi(i) ta' trasport ta'
sezzjoni espliċita għall-iżvilupp tal-
ferrovija skont l-organizzazzjoni 
istituzzjonali tal-Istati Membri 
(inkluż trasport pubbliku fil-livell 
reġjonali u lokali) li tappoġġja l-
iżvilupp tal-infrastruttura u ttejjeb 
il-konnettività man-netwerks 
komprensivi u ċentrali tat-TEN-T.
L-investimenti jkopru assi mobbli u 

– L-eżistenza ta' sezzjoni dwar l-iżvilupp tal-ferroviji fi ħdan il-pjan(ijiet) 
jew qafas/oqfsa tat-trasport kif stipulat hawn fuq li tissodisfa r-rekwiżiti 
legali għall-valutazzoni ambjentali strateġika u li tistipula sensiela 
realistika u matura ta' proġetti (inkluża skeda ta' żmien, qafas 
baġitarju);

– Miżuri biex tiġi żgurata l-kapaċità ta’ korpi intermedjarji u ta' 
benefiċjarji li jwettqu sensiela ta' proġetti.
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– Jiġu 
żviluppati u 
riabilitati 
sistemi 
ferrovjarji 
komprensivi, ta’ 
kwalità għolja u 
interoperabbli, 
u jiġu promossi 
miżuri ta' 
tnaqqis tal-
istorbju;
– Jiġu 
żviluppati u 
mtejba sistemi 
tat-trasport 
b'kuxjenza 
ambjentali 
(inkluż b'livell 
ta' storbju 
baxx) u b'livell 
ta' karbonju 
baxx, inklużi 
passaġġi tal-
ilma interni u 
trasport 
marittimu, 
portijiet, 
konnessjonijiet 

l-interoperabilità u t-tisħiħ tal-
kapaċitajiet.
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multimodali u 
infrastruttura 
tal-ajruporti, 
sabiex tiġi 
promossa l-
mobilità 
reġjonali u 
lokali 
sostenibbli;FEŻ
R:
– Tiġi mtejba l-
mobilità 
reġjonali 
permezz ta’ 
konnessjonijiet 
bejn ċentri 
sekondarji u 
terzjarji mal-
infrastruttura 
TEN-T, inklużi 
ċentri 
multimodali;

FEŻR+FK
– L-appoġġ 
għal Żona 
Unika Ewropea 
tat-Trasport 
multimodali 
permezz ta' 

7.3. Modi oħra tat-trasport, inklużi 
passaġġi tal-ilma interni u trasport 
marittimu, portijiet, konnessjonijiet 
multimodali u infrastruttura tal-
ajruporti: L-eżistenza fil-pjan(ijiet) 
jew qafas/oqfsa komprensivi(i) ta' 
sezzjoni espliċita dwar passaġġi tal-

– L-eżistenza ta' sezzjoni dwar passaġġi tal-ilma interni u trasport 
marittimu, portijiet, konnessjonijiet multimodali u infrastruttura tal-
ajruporti fil-pjan(ijiet) jew qafas/oqfsa komprensivi(i) li:
– tissodisfa r-rekwiżiti legali għall-valutazzjoni ambjentali 
strateġika;
– tistabbilixxi sensiela ta’ proġetti realistiċi u maturi (inkluż skeda 
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investiment fin-
Netwerk tat-
Trasport 
Tranżewropew 
(TEN-T).
– Jiġu 
żviluppati u 
riabilitati 
sistemi 
ferrovjarji 
komprensivi, ta’ 
kwalità għolja u 
interoperabbli, 
u jiġu promossi 
miżuri ta' 
tnaqqis tal-
istorbju;
– Jiġu 
żviluppati u 
mtejba sistemi 
tat-trasport 
b'kuxjenza 
ambjentali 
(inkluż b'livell 
ta' storbju 
baxx) u b'livell 
ta' karbonju 
baxx, inklużi 
passaġġi tal-

ilma interni u trasport marittimu, 
portijiet, konnessjonijiet 
multimodali u infrastruttura tal-
ajruporti, li tikkontribbwixxi għat-
titjib tal-konnettività man-netwerks 
komprensivi u ċentrali tat-TEN-T u 
tippromwovi l-mobilità sostenibbli 
reġjonali u lokali.

ta’ tqassim biż-żmien, qafas baġitarju);
– Miżuri biex tiġi żgurata l-kapaċità ta’ korpi intermedjarji u ta' 

benefiċjarji li jwettqu sensiela ta' proġetti.
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ilma interni u 
trasport 
marittimu, 
portijiet, 
konnessjonijiet 
multimodali u 
infrastruttura 
tal-ajruporti, 
sabiex tiġi 
promossa l-
mobilità 
reġjonali u 
lokali 
sostenibbli;
FEŻR:
– Tiġi mtejba l-
mobilità 
reġjonali 
permezz ta’ 
konnessjonijiet 
bejn ċentri 
sekondarji u 
terzjarji mal-
infrastruttura 
TEN-T, inklużi 
ċentri 
multimodali;

FEŻR: 7.4 L-iżvilupp ta’ sistemi intelliġenti 
tad-distribuzzjoni, tal-ħżin u tat- – Ġew stabbiliti pjanijiet li jiddeskrivu l-prijoritajiet tal-infrastruttura tal-
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– Tiġi mtejba l-
effiċjenza 
enerġetika u s-
sigurtà tal-
provvista 
permezz tal-
iżvilupp ta’ 
sistemi 
intelliġenti tad-
distribuzzjoni, 
tal-ħżin u tat-
trażmissjoni tal-
enerġija u 
permezz tal-
integrazzjoni ta’ 
ġenerazzjoni 
distribwita minn 
sorsi 
rinnovabbli;

trażmissjoni tal-enerġija .
L-eżistenza ta’ pjanijiet komprensivi 
għal investimenti f’infrastruttura 
tal-enerġija intelliġenti u ta’ miżuri 
regolatorji, li jikkontribwixxu għat-
titjib fl-effiċjenza u s-sigurtà tal-
provvista.

enerġija nazzjonali :
– skont l-Artikolu[i] 22 tad-Direttivi 2009/72/KE u 2009/73/KE, fejn
applikabbli, u
– konsistenti mal-pjanijiet rilevanti ta’ investiment reġjonali skont l-
Artikolu 12 u mal-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għal għaxar snin 
madwar l-Unjoni kollha skont l-Artikolu 8(3)(b) tar-Regolamenti (KE) 
Nru 714/2009 u (KE) Nru 715/2009 u 
– kompatibbli mal-Artikolu 3.4 tar-Regolament dwar Linji Gwida 
għall-Infrastrutturi tal-Enerġija trans-Ewropej.

– Dawn il-pjanijiet jinkludu:
– Sensiela realistika u matura ta’ proġetti għal proġetti previsti li 
jiġu appoġġjati mill-FEŻR;
– Miżuri biex jintlaħqu l-objettivi ta’ koeżjoni soċjali u ekonomika u 
protezzjoni ambjentali, skont l-Artikoli 3.10 tad-Direttiva 2009/72/KE u 
3.7 tad-Direttiva 2009/73/KE;
– Miżuri biex jintlaħqu l-objettivi ta’ koeżjoni soċjali u ekonomika u 
protezzjoni ambjentali, skont l-Artikoli 3.11 tad-Direttiva 2009/72/KE u 
3.8 tad-Direttiva 2009/73/KE;

8. il-
promozzjoni 
tal-impjegar 
sostenibbli u 
ta’ kwalità u 
u l-appoġġ 
għall-
mobbiltà tax-

FSE:
– L-aċċess 
għall-impjiegi 
għal dawk li qed 
ifittxu xogħol u 
għan-nies li 
mhumiex attivi, 
inklużi n-nies li 

8.1. Politiki attivi tas-suq tax-xogħol 
jiġu mfassla u mwassla fid-dawl tal-
Linji Gwida dwar l-Impjiegi.

– Is-servizzi tal-impjieg ikollhom il-kapaċità li jwettqu u jwasslu:

– servizzi personalizzati, konsulenza u miżuri attivi u preventivi fis-
suq tax-xogħol sa minn stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk 
kollha li jfittxu x-xogħol, filwaqt li jiffukaw fuq gruppi 
żvantaġġjati inkluż persuni minn komunitajiet marġinalizzati;

– informazzjoni sistematika dwar opportunitajiet ġodda ta’ impjieg
trasparenti għal kulħadd u analiżi kontinwa tas-suq tax-xogħol 



PE514.645v01-00 34/48 AM\940880MT.doc

MT

ilhom bla 
impjieg u n-nies 
li huma 'l 
bogħod mis-suq 
tax-xogħol, 
anke permezz 
ta’ inizjattivi 
għall-impjiegi 
lokali u appoġġ 
għall-mobbiltà 
tax-xogħol

biex jiġu identifikati bidliet strutturali fid-domanda għal impjiegi u 
ħiliet.

– Is-servizzi tal-impjiegi stabbilixxew arranġamenti ta' kooperazzjoni 
formali jew informali mal-partijiet interessati rilevanti.

xogħol

(L-għan tal-
impjieg)
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(8))

FSE:
– Impjieg 
indipendenti, 
imprenditorija u 
l-ħolqien ta' 
negozju, inklużi 
impriżi 
innovattivi 
żgħar u ta’ daqs 
medju u 
mikroimpriżi.
FEŻR:
- L-appoġġ 
għall-iżvilupp 
ta’ inkubaturi 
tan-negozju u l-
appoġġ għall-

8.2. Impjieg indipendenti, 
imprenditorija u l-ħolqien ta' 
negozju: li jkun hemm qafas ta' 
politika strateġika għal tnedija 
inklużiva.

– Ikun hemm qafas ta' politika strateġika għal tnedija inklużiva bl-
elementi li ġejjin:

– twettqu miżuri bil-għan li jitnaqqsu ż-żmien u l-ispiża biex jiġu 
stabbiliti negozji filwaqt li jitqiesu l-miri tal-SBA;

– twettqu miżuri bil-għan li jonqos iż-żmien meħtieġ biex jiġu 
akkwistati liċenzji u permessi biex tinbeda u titwettaq l-attività 
speċifika ta’ impriża filwaqt li jitqiesu l-miri tal-SBA;

– azzjonjiet marbuta ma’ servizzi adattati tal-iżvilupp tan-negozju u 
servizzi finanzjarji (aċċess għall-kapital) inkluż l-involviment ta' 
gruppi u/jew żoni żvantaġġjati fejn ikun meħtieġ.
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investiment 
għall-impjieg 
indipendenti, il-
mikrointrapriżi 
u l-ħolqien ta’ 
negozju;

FSE:
– Jiġu 
mmodernizzati 
l-istituzzjonijiet 
tas-swieq tax-
xogħol, bħas-
servizzi tal-
impjieg pubbliċi 
u privati, 
jittejjeb it-
tqabbil tal-
ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol, 
inklużi 
azzjonijiet li 
jtejbu permezz 
ta’ skemi ta’ 
mobilità u 
kooperazzjoni 
aħjar bejn l-
istituzzjonijiet u 
l-partijiet 
interessati 

8.3. L-istituzzjonijiet tas-suq tax-
xogħol huma mmodernizzati u 
msaħħa fid-dawl tal-Linji Gwida 
dwar l-Impjiegi;
Riformi fl-istituzzjonijiet tas-suq tax-
xogħol se jkunu ppreċeduti minn 
strateġija ċara u valutazzjoni ex ante, 
inkluża d-dimensjoni tal-ugwaljanza 
tas-sessi.

– Azzjonijiet biex jiġu rriformati s-servizzi tal-impjieg, bil-għan li 
tingħatalhom il-kapaċità li jwasslu:
– servizzi personalizzati, konsulenza u miżuri attivi u preventivi fis-

suq tax-xogħol sa minn stadju bikri u li jkunu miftuħa għal dawk 
kollha li jfittxu x-xogħol, filwaqt li jiffukaw fuq gruppi 
żvantaġġjati inkluż persuni minn komunitajiet marġinalizzati; 

– informazzjoni sistematika dwar opportunitajiet ġodda ta’ impjieg
trasparenti għal kulħadd u analiżi kontinwa tas-suq tax-xogħol 
biex jiġu identifikati bidliet strutturali fid-domanda għal impjiegi 
u ħiliet.

– Ir-riforma tas-servizzi tal-impjieg ser tinkludi l-ħolqien ta' netwerks ta' 
kooperazzjoni formali jew informali mal-partijiet interessati rilevanti.
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rilevanti.
FEŻR:
– Investiment 
fl-infrastruttura 
għas-servizzi 
tal-impjieg;

FSE:
– Xjuħija attiva 
u ta’ saħħa:

8.4. Xjuħija attiva u ta’ saħħa: 
Politiki għal xjuħija attiva jiġu 
mfassla u mwassla fid-dawl tal-Linji
Gwida tal-Impjiegi.

– Il-partijiet interessati rilevanti huma involuti fit-tfassil u s-segwitu ta’ 
politiki dwar xjuħija attiva bil-għan li l-ħaddiema anzjani jinżammu fis-
suq tax-xogħol u jiġi promoss l-impjieg tagħhom.

– Stat Membru għandu miżuri fis-seħħ biex jippromwovi xjuħija attiva.

FSE:
– L-adattament 
ta’ ħaddiema, 
impriżi u 
intraprendituri 
għall-bidla.

8.5. Adattament ta’ ħaddiema, 
impriżi u intraprendituri għall-bidla: 
L-eżistenza ta' politiki bl-għan li 
jiffavorixxu l-antiċipazzjoni u l-
ġestjoni tajba tal-bidla u r-ristrutturar 

– Ikun hemm fis-seħħ strumenti li jappoġġjaw lill-imsieħba soċjali u lill-
awtoritajiet pubbliċi biex jiġu żviluppati approċċi proattivi għall-bidla u r-
ristrutturar li jinkludu:

– miżuri li jippromwovu l-antiċipazzjoni tal-bidla, inkluż il-monitoraġġ 
tagħhom

– miżuri li jippromwovu t-tħejjija u l-ġestjoni tal-proċess ta’ 
ristrutturar, inkluż il-monitoraġġ tagħhom;

– azzjonijiet li jinkoraġġixxu l-adattament għall-isfidi tal-ħaddiema 
b’mod partikolari l-eżistenza ta’ politiki u miżuri mmirati lejn l-
implimentazzjoni tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2007/78/KE.

8.6. Integrazzjoni sostenibbli fis-suq 
tax-xogħol taż-żgħażagħ bejn il-15 u 
l-24 sena li m'għandhomx impjieg, 
mhumiex studenti u mhux qed 
jitħarrġu:

– Qafas ta' politika strateġika komprensiva għall-ksib tal-għanijiet tal-Pakkett 
għall-Impjiegi taż-Żgħażagħ u b'mod partikulari għat-twaqqif ta' skema ta' 
Garanzija għaż-Żgħażagħ f'konformita mar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' 
[xxx] tkun fis-seħħ, li:
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L-eżistenza ta' qafas ta' politika 
strateġika komprensiva għall-ksib 
tal-għanijiet tal-Pakkett għall-
Impjiegi taż-Żgħażagħ u b'mod 
partikulari għat-twaqqif ta' skema 
ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ 
f'konformità mar-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
ta' [xxx]

– tkun ibbażata fuq evidenza li tkejjel ir-riżultati għaż-żgħażagħ bejn il-
15 u l-24 sena li m'għandhomx impjieg, mhumiex studenti u mhux qed 
jitħarrġu:

– tipprevedi sistema għall-ġbir u l-analiżi ta' dejta u informazzjoni dwar 
l-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ f'livell rilevanti li tipprovdi bażi 
ta' evidenza suffiċjenti biex ikunu żviluppati politiki mmirati u li 
timmonitorja żviluppi b'evalwazzjonijiet kontrofattwali kull meta jkun 
possibbli

– tidentifika l-awtorita pubblika rilevanti responsabbli biex twaqqaf u 
ġġestixxi l-iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ u tikkoordina s-sħubiji 
fil-livelli u s-setturi kollha;

– tinvolvi lill-partijiet interessati kollha li huma rilevanti għall-indirizzar 
tal-qgħad fost iż-żgħażagħ;

– hija bbażata fuq interventi u attivazzjoni bikrija;
– tinkludi miżuri ta' sostenn għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, 

inklużi miżuri li jtejbu l-ħiliet u miżuri relatati mas-suq tax-xogħol.
9. L-
investiment, 
fl-
edukazzjoni, 
it-taħriġ u t-
taħriġ 
vokazzjonali
għall-ħiliet u 
t-tagħlim tul 
il-ħajja;
(L-għan tal-

FSE:
– Il-prevenzjoni 
u t-tnaqqis tat-
tluq bikri mill-
iskola;
FEŻR:
– L-investiment 
fl-edukazzjoni, 
il-ħiliet u l-
edukazzjoni tul 
il-ħajja bl-

9.1. Tluq bikri mill-iskola: L-
eżistenza ta' qafas ta' politika 
strateġika biex jitnaqqas it-tluq bikri 
mill-iskola (ESL) fil-limiti tal-
Artikolu 165 tat-TFUE.

– Ikun hemm sistema għall-ġbir u l-analiżi tad-dejta u l-informazzjoni dwar 
l-ESL fil-livell rilevanti li:
– tipprovdi bażi ta' evidenza suffiċjenti biex jiġu żviluppati politiki 

ffukati u jiġu sorveljati l-iżviluppi.
– Ikun hemm qafas ta' politika strateġika dwar l-ESL li:

– tkun imsejsa fuq l-evidenza;
– tkopri s-setturi edukattivi rilevanti inklużi dawk tal-iżvilupp bikri 

tat-tfal u tiffoka b’mod partikolari fuq gruppi vulnerabbli li huma 
l-aktar f’riskju tal-ESL inklużi nies minn komunitajiet 
marġinalizzati, tindirizza miżuri ta’ prevenzjoni, intervent u ta’ 
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iżvilupp ta' 
infrastrutturi 
għall-
edukazzjoni u 
għat-taħriġ;

kumpens;

– tinvolvi s-setturi tal-politika u l-partijiet interessati kollha li huma 
rilevanti biex jindirizzaw l-ESL.

edukazzjoni)
(imsemmi fl-
Artikolu 9(10
)

FSE:
– Jitjiebu l-
kwalità, l-
effiċjenza u l-
ftuħ tal-
edukazzjoni 
terzjarja u 
ekwivalenti bl-
għan li jiżdiedu 
l-livelli ta' 
parteċipazzjoni 
u tal-kisbiet.
FEŻR:
–  Isir 
investiment fl-
edukazzjoni, il-
ħiliet u l-
edukazzjoni tul 
il-ħajja bl-
iżvilupp ta' 
infrastrutturi 
għall-
edukazzjoni u 

9.2. Edukazzjoni għolja: L-eżistenza 
ta’ qafas ta' politika strateġika 
nazzjonali jew reġjonali biex jiżdiedu 
l-kisbiet, il-kwalità u l-effiċjenza fl-
edukazzjoni terzjarja fil-limiti tal-
Artikolu 165 tat-TFUE.

– Ikun hemm qafas ta' politika strateġika nazzjonali jew reġjonali għall-
edukazzjoni terzjarja bl-elementi li ġejjin:

– fejn meħtieġ, miżuri biex tiżdied il-parteċipazzjoni u l-kisba li:
– iżżid il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni għolja fost il-gruppi bi 

dħul baxx u gruppi oħra li mhumiex rappreżentati biżżejjed 
b’kunsiderazzjoni speċjali għal gruppi vulnerabbli, inklużi 
nies minn komunitajiet marġinalizzati;

– iżżid il-parteċipazzjoni ta' studenti adulti;

– tnaqqas ir-rati tat-tluq mill-iskola/itejbu r-rati ta’ studenti li 
jibqgħu sal-aħħar u jispiċċaw l-iskola.

– miżuri biex tiżdied il-kwalità li:
– tinkoraġġixxi l-kontenut u tfassil ta' programmi innovattivi;

– miżuri biex tiżdied l-impjegabiltà u l-intraprenditorija li:
– jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ "ħiliet trasversali", inkluż l-

intraprenditorija fil-programmi kollha rilevanti ta’ 
edukazzjoni ogħla; 

– inaqqsu d-differenzi bejn is-sessi f’termini ta’ għażliet 
akkademiċi u vokazzjonali.
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għat-taħriġ;

FSE:
– Jittejbu l-
aċċess għat-
tagħlim tul il-
ħajja, jittejbu l-
ħiliet u l-
kompetenzi tal-
forza tal-
ħaddiema.
FEŻR:
– Isir 
investiment fl-
edukazzjoni, il-
ħiliet u l-
edukazzjoni tul 
il-ħajja bl-
iżvilupp ta' 
infrastrutturi 
għall-
edukazzjoni u 
għat-taħriġ;

9.3. It-tagħlim tul il- ħajja: L-
eżistenza ta’ qafas ta' politika 
strateġika nazzjonali u/jew reġjonali 
għat-tagħlim tul il-ħajja fil-limiti tal-
Artikolu 165 tat-TFUE.

– Ikun hemm qafas ta’ politika strateġika nazzjonali jew reġjonali għat-
tagħlim tul il-ħajja li tinkludi:

– miżuri għall-appoġġ tal-iżvilupp u l-konnessjoni ta’ servizzi għal
tagħlim tul il-ħajja (LLL), inkluż l-implimentazzjoni u t-titjib tal-
ħiliet tagħhom (jiġifieri l-validazzjoni, il-gwida, l-edukazzjoni u t-
taħriġ) u l-involviment ta', u s-sħubija ma' partijiet interessati 
rilevanti; 

– miżuri biex jitwassal l-iżvilupp ta' ħiliet li jikkorrispondu għall-
ħtiġijiet ta' gruppi varji fil-mira fejn dawn ikunu identifikati bħala 
prijoritajiet fl-oqfsa ta' politika strateġika nazzjonali jew reġjonali 
(pereżempju żgħażagħ f’taħriġ vokazzjonali, adulti, ġenituri li 
jirritornaw fis-suq tax-xogħol, ħaddiema bi ftit kwalifiki u ħaddiema 
ikbar fl-età, b’mod partikolari l-persuni b’diżabbiltà, l-immigranti
u gruppi oħra żvantaġġjati);

– miżuri biex tittejjeb ir-rilevanza tal-edukazzjoni u t-taħriġ u biex 
jiġu adattati għall-ħtiġijiet ta' gruppi mmirati bi ħtiġijiet speċjali
identifikati, bħalma huma dawk fil-qgħad permanenti u l-
komunitajiet marġinalizzati.
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10. il-
promozzjoni 
tal-inklużjoni 
soċjali, il-
ġlieda kontra 
l-faqar u 
kwalunkwe 
diskriminazzj
oni;
(l-għan dwar 
il-faqar)

(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(9))

FSE:
– Inklużjoni 
attiva, inkluż 
bil-ħsieb li jiġu 
promossi 
opportunitajiet 
ugwali u 
parteċipazzjoni 
attiva u tittejjeb 
l-impjegabbiltà.
FEŻR:
– Isir 
investiment fl-
infrastruttura 
tas-saħħa u 
soċjali, li 
jikkontribwixxi
għall-iżvilupp 
nazzjonali, 
reġjonali u 
lokali, għat-
tnaqqis ta’ 
inugwaljanzi 
f'termini ta’ stat 
ta’ saħħa, il-
promozzjoni tal-
inklużjoni 
soċjali permezz 
tat-titjib tal-

10.1. L-eżistenza u l-
implimentazzjoni ta' qafas ta' 
politika strateġika nazzjonali għat-
tnaqqis tal-faqar bil-għan tal-
inklużjoni attiva tan-nies esklużi 
mis-suq tax-xogħol fid-dawl tal-linji
gwida tal-Impjiegi.

– Ikun hemm qafas ta' politika strateġika nazzjonali għat-tnaqqis tal-faqar, 
bil-għan tal-inklużjoni attiva, li:
– tipprovdi bażi ta' evidenza suffiċjenti sabiex jiġu żviluppati politiki 

għat-tnaqqis tal-faqar u sabiex tissorvelja l-iżviluppi;
– fiha miżuri li jappoġġjaw il-kisba mal-għan tal-esklużjoni tal-faqar 

u soċjali (kif definita fl-NRP), li jinkludi l-promozzjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità għan-nies fl-
ogħla riskju tal-esklużjoni soċjali;

– tinvolvi lill-partijiet interessati rilevanti fil-ġlieda kontra l-faqar;

– skont il-ħtiġijiet identifikati, tinkludi miżuri għall-bdil minn kura 
istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-komunità

– tindika b’mod ċar il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra s-
segregazzjoni fl-oqsma kollha.

– Il-partijiet interessati rilevanti jingħataw appoġġ biex iressqu 
applikazzjonijiet tal-proġett u biex jimplimentaw u jiġġestixxu l-
proġetti magħżula
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aċċess għal 
servizzi soċjali, 
kulturali u 
rikreattivi u 
għat-
tranżizzjoni 
minn servizzi 
istituzzjonali 
għal dawk 
ibbażati fuq il-
komunità;
– Tiġi 
appoġġjata r-
riġenerazzjoni 
fiżika, 
ekonomika u 
soċjali ta’ 
komunitajiet 
deprivati li 
jinsabu f'żoni 
urbani u rurali;
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FSE:
– Jiġu integrati 
l-komunitajiet 
tar-Roma 
marġinalizzati
FEŻR:
– Isir 
investiment fl-
infrastruttura 
tas-saħħa u 
soċjali, li 
jikkontribwixxi
għall-iżvilupp 
nazzjonali, 
reġjonali u 
lokali, għat-
tnaqqis ta’ 
inugwaljanzi 
f'termini ta’ stat 
ta’ saħħa, il-
promozzjoni tal-
inklużjoni 
soċjali permezz 
tat-titjib tal-
aċċess għal 
servizzi soċjali, 
kulturali u 
rikreattivi u 
għat-

10.2. Ikun hemm qafas ta' politika 
strateġika nazzjonali għall-
inkluzjoni tar-Roma

– Ikun hemm strateġija nazzjonali tal-inklużjoni tar-Roma li:

– tistabbilixxi objettivi nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Roma biex 
titnaqqas id-diskrepanza bejn ir-Roma u l-popolazzjoni ġenerali. 
Dawn l-objettivi għandhom jindirizzaw l-erba’ għanijiet tal-UE 
għall-integrazzjoni tar-Roma marbuta mal-aċċess għall-edukazzjoni, 
l-impjiegi, il-kura tas-saħħa u l-akkomodazzjoni;

– tidentifika, fejn ikun rilevanti, dawk il-mikroreġjuni żvantaġġjati 
jew iż-żoni residenzjali ssegregati, fejn il-komunitajiet huma l-iktar 
imċaħħda, bl-użu ta' indikaturi soċjoekonomiċi u territorjali diġà 
disponibbli (jiġifieri livell baxx ħafna ta' edukazzjoni, qgħad 
persistenti, eċċ.)

– tinkludi metodi stretti ta’ monitoraġġ li jevalwaw l-impatt tal-
azzjonijiet għall-integrazzjoni tar-Roma u mekkaniżmu ta’ reviżjoni 
għall-adattazzjoni tal-istrateġija.

– tkun imfassla, implimentata u sorveljata b’kooperazzjoni mill-qrib u 
bi djalogu kontinwu mas-soċjetà ċivili tar-Roma, mal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali.

– Fuq talba u fejn meħtieġ il-partijiet interessati rilevanti jistgħu jingħataw 
appoġġ biex iressqu applikazzjonijiet tal-proġett u biex jimplimentaw u 
jiġġestixxu l-proġetti magħżula.
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tranżizzjoni 
minn servizzi 
istituzzjonali 
għal dawk 
ibbażati fuq il-
komunità;
– Tiġi 
appoġġjata r-
riġenerazzjoni 
fiżika, 
ekonomika u 
soċjali ta’ 
komunitajiet 
deprivati li 
jinsabu f'żoni 
urbani u rurali;
– Isir 
investiment fl-
edukazzjoni, il-
ħiliet u l-
edukazzjoni tul 
il-ħajja bl-
iżvilupp ta' 
infrastrutturi 
għall-
edukazzjoni u 
għat-taħriġ;



PE514.645v01-00 44/48 AM\940880MT.doc

MT

FSE:
– 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.
FEŻR:
– Isir 
investiment fl-
infrastruttura 
tas-saħħa u 
soċjali, li 
jikkontribwixxi
għall-iżvilupp 
nazzjonali, 
reġjonali u 
lokali, għat-
tnaqqis ta’ 
inugwaljanzi 
f'termini ta’ stat 
ta’ saħħa, il-
promozzjoni tal-

10.3. Is-saħħa: L-eżistenza ta’ qafas 
ta' politika strateġika nazzjonali jew 
reġjonali għas-saħħa fil-limiti tal-
Artikolu 168 tat-TFUE li tiżgura s-
sostenibbiltà ekonomika.

– Ikun hemm qafas ta’ politika strateġika nazzjonali jew reġjonali għas-
saħħa li:
– Ikun fiha miżuri koordinati biex jitjieb l-aċċess għal servizzi tas-

saħħa ta’ kwalità;
– ikun fiha miżuri biex tiġi stimulata l-effiċjenza fis-settur tas-saħħa, 

permezz tal-użu ta' mudelli għall-għoti ta’ servizzi u l-infrastruttura;
– tinkludi sistema ta' monitoraġġ u reviżjoni.

– Stat Membru jew reġjun adotta qafas li jiddeskrivi riżorsi baġitarji 
disponibbli fuq bażi indikattiva u konċentrazzjoni kost-effettiva ta' 
riżorsi fuq ħtiġijiet prijoritizzati għall-kura tas-saħħa.
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inklużjoni 
soċjali permezz 
tat-titjib tal-
aċċess għal 
servizzi soċjali, 
kulturali u 
rikreattivi u 
għat-
tranżizzjoni 
minn servizzi 
istituzzjonali 
għal dawk 
ibbażati fuq il-
komunità;



PE514.645v01-00 46/48 AM\940880MT.doc

MT

11. It-titjib
tal-kapaċità 
istituzzjonali 
tal-
awtoritajiet 
pubbliċi u 
tal-partijiet 
interessati u 
l-
amminstrazzj
oni pubblika 
effiċjenti;
(imsemmija 
fl-Artikolu 
9(11))

FSE:
– L-investiment 
fil-kapaċità 
istituzzjonali u 
fl-effiċjenza tal-
amministrazzjo
nijiet pubbliċi u 
s-servizzi 
pubbliċi bl-
għan li jkun 
hemm riformi, 
regolamentazzjo
ni aħjar u 
governanza 
tajba.
FEŻR:
– It-titjib fil-
kapaċità 
istituzzjonali u 
amministrazzjo
ni pubblika 
effiċjenti, 
permezz ta' 
tisħiħ fil-
kapaċità 
istituzzjonali u 
l-effiċjenza tal-
amministrazzjo
nijiet pubbliċi, 

L-effiċjenza amministrattiva tal-Istati 
Membri:
L-eżistenza ta’ strateġija għar-
rinfurzar tal-effiċjenza 
amministrattiva tal-Istati Membri 
inkluża r-riforma amministrattiva
pubblika

– Ġiet stabbilita strateġija għat-tisħiħ tal-effiċjenza amministrattiva tal-
awtoritajiet pubbliċi ta’ Stat Membru u tal-ħiliet tagħhom biex 
jimplimentaw metodi parteċipattivi u tinsab fil-proċess li tkun 
implimentata. L-istrateġija tinkludi:
– analiżi u ppjanar strateġiku ta' azzjonijiet ta' riforma fuq il-livell 

legali, organizzattiv u/jew proċedurali;
– l-iżvilupp ta' sistemi ta' ġestjoni ta' kwalità; 

– azzjonijiet integrati għas-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-proċeduri amministrattivi;

– l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-politiki dwar ir-
riżorsi umani li jkopru n-nuqqasijiet ewlenin identifikati f'dan il-
qasam;

– l-iżvilupp tal-ħiliet fil-livelli kollha;

– l-iżvilupp ta’ proċeduri u għodod għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni.
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kif ukoll tas-
servizzi pubbliċi 
relatati mal-
implimentazzjo
ni tal-FEŻR, u 
l-appoġġ tal-
azzjonijiet 
f'kapaċità 
istituzzjonali u 
fl-effiċjenza tal-
amministrazzjo
ni pubblika 
appoġġjata mill 
FSE.
FK:
– It-titjib tal-
kapaċità 
istituzzjonali u 
amministrazzjo
ni pubblika 
effiċjenti 
permezz ta' 
tisħiħ tal-
kapaċità 
istituzzjonali u 
l-effiċjenza tal-
amministrazzjo
nijiet pubbliċi u 
tas-servizzi 
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pubbliċi relatati 
mal-
implimentazzjo
ni tal-Fond ta' 
Koeżjoni.

Or. en


