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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) L-FSE għandu jikkontribwixxi għall-
Istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li jiżgura 
konċentrazzjoni akbar ta' appoġġ fuq il-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fil-qasam 
tal-impjiegi, l-edukazzjoni, l-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, u azzjoni 
biex tissaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali, li 
tirrikjedi finanzjament adegwat li huwa 
biżżejjed biex jinkisbu dawn l-objettivi. L-
FSE għandu b'mod partikolari jżid l-
appoġġ tiegħu għall-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u l-faqar, permezz ta' 
allokazzjoni minima separata għal użu 
preċiż. Skont il-livell tal-iżvilupp tar-
reġjuni appoġġati, l-għażla u l-għadd ta' 
prijoritajiet ta' investiment għall-appoġġ 
tal-FSE għandhom ukoll ikunu limitati. 
Madankollu, il-konċentrazzjoni tematika 
għandha tkun flessibbli biżżejjed biex 
tippermetti li l-interventi tal-FSE ikunu 
adattati għall-bżonnijiet u l-karatteristiċi 
speċifiċi ta' kull Stat Membru u kull 
reġjun. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jikkontribwixxi għall-Istrateġija Ewropa 2020 fi ħdan il-qafas tal-erba' 
objettivi tematiċi mogħtija lilu.
Il-konċentrazzjoni tematika mill-Kummissjoni għandha tkun akkumpanjata minn flessibilità 
sabiex l-interventi tal-FSE ikunu jistgħu jiġu adattati għall-bżonnijiet ta' kull Stat Membru u 
reġjun, u b'hekk ikun żgurat użu iktar effettiv tar-riżorsi.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-FSE għandu jippromwovi livelli 
għoljin ta' impjiegi u l-ħolqien ta' iktar
impjiegi, itejjeb il-kwalità tal-impjiegi fl-
aspetti kollha tagħhom, jappoġġa l-
mobbiltà ġeografika u okkupazzjonali tal-
ħaddiema, jiffaċilita l-adattament tagħhom
għall-bidliet teknoloġiċi u l-iżviluppi tas-
suq tax-xogħol, iħeġġeġ livell għoli ta' 
edukazzjoni u taħriġ, jiggarantixxi l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet 
indaqs u n-nondiskriminazzjoni, isaħħaħ l-
inklużjoni soċjali u jiġġieled kontra l-faqar, 
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tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali.

u b'hekk ikun qed jikkontribwixxi għall-
prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward 
tat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali. Bħala prinċipju mexxej 
sottostanti fl-azzjonijiet kollha tiegħu, il-
FSE għandu jimmira lejn it-tnaqqis tal-
inugwaljanzi u d-disparitajiet soċjali fir-
rigward tal-impjiegi fil-livelli nazzjonali, 
reġjonali u dak lokali. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jinkludi fost l-objettivi tiegħu l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u l-adattament 
tal-ħaddiema għall-bidliet teknoloġiċi u l-iżviluppu tas-suq tax-xogħol. Il-FSE għandu 
jiggarantixxi wkoll l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. 
Għandhom jissemmew b'mod espliċitu l-aspetti integrattivi tiegħu u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
u d-disparitajiet soċjali fir-rigward tal-impjiegi bħala s-sinsla tal-azzjonijiet tiegħu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-gruppi żvantaġġati, li għandhom jinkludu l-
persuni qiegħda, iż-żgħażagħ, in-nisa u l-ħaddiema anzjani.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) L-integrazzjoni attiva, sostenibbli u 
dewwiema taż-żgħażagħ fis-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari ż-żgħażagħ li
m'għandhomx impjieg u li mhux qed 
jieħdu edukazzjoni jew taħriġ;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jippromwovi l-integrazzjoni attiva u dewwiema taż-żgħażagħ fis-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari ż-żgħażagħ li m'għandhomx impjieg, u li mhux qed jieħdu 
edukazzjoni jew taħriġ;

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jippromwovi l-ugwaljanza effettiva bejn l-irġiel u n-nisa u r-rikonċiljazzjoni 
bejn ix-xogħol u l-ħajja personali u tal-familja.
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Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) L-adattament tal-ħaddiema, l-impriżi u 
l-intraprendituri għall-bidliet teknoloġiċi u 
l-bidliet fis-suq tax-xogħol permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri attivi u preventivi, 
b'mod partikolari fir-reġjuni milquta mir-
ristrutturar tal-intrapriżi u s-setturi, u 
permezz tal-għeluq jew ir-rilokazzjoni ta' 
intrapriżi;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jippromwovi u jiddisponi għall-adattament tal-ħaddiema, l-intrapriżi u l-
intraprendisti għall-bidliet teknoloġiċi u l-bidliet fis-suq tax-xogħol. Din il-miżuri hija 
partikolarment bżonjuża fir-reġjuni milquta mir-ristrutturar tal-intrapriżi u s-setturi, u mill-
għeluq jew ir-rilokazzjoni tal-intrapriżi. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Article 3 – paragraph 1 – point a – point vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(vii) Il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ tal-
istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, inklużi 
l-azzjonijiet għat-tisħiħ tal-mobbiltà 
transnazzjonali tax-xogħol tal-ħaddiema, 
permezz tal-integrazzjoni transkonfinali 
tal-swieq tax-xogħol, ir-rikonoxximent 
tal-ħiliet u tal-kwalifiki professjonali u t-
tisħiħ tal-attivitajiet tan-netwerk EURES;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jippromwovi t-tisħiħ tal-mobilità transnazzjonali tax-xogħol tal-ħaddiema, 
permezz tal-integrazzjoni transkonfinali tal-swieq tax-xogħol, ir-rikonoxximent tal-ħiliet u tal-
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kwalifiki professjonali u t-tisħiħ tal-attivitajiet tan-netwerk EURES.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) L-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u 
t-tagħlim tul il-ħajja, b'mod li jkun adatt 
għall-bżonnijiet u l-karatteristiċi 
individwali tal-gruppi kkonċernati,
permezz ta':

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jipprova jiżgura li l-investiment fl-edukazzjoni, il-ħiliet u t-tagħlim tul il-ħajja 
jkun adatt biex jissodisfa l-bżonnijiet u l-karatteristiċi individwali tal-gruppi kkonċernati, u 
b'hekk jiżgura użu iktar effettiv tar-riżorsi.

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jevita u jnaqqas it-tluq bikri mill-iskola bil-għan li jitnaqqas il-qgħad fost iż-
żgħażagħ u jiżgura li ċ-ċittadini kollha jiksbu l-bżonnijiet minimi ta' taħriġ, filwaqt li jiġu 
promossi l-kontinwità tal-edukazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid fl-edukazzjoni.
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Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) It-tisħiħ tal-aċċess għat-tagħlim tul il-
ħajja, it-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tal-
forza tax-xogħol u l-iżgurar li s-sistemi 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ jaqblu mal-
bżonnijiet u l-iżviluppi tas-suq tax-xogħol, 
billi jitħeġġeġ l-edukazzjoni dwar l-
intraprenditorjat u l-miżuri li jiffaċilitaw 
it-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni, it-taħriġ 
vokazzjonali u l-aċċess għall-impjiegi, 
billi tingħata attenzjoni partikolari lit-
taħriġ għaż-żgħażagħ, il-persuni qiegħda 
għal żmien twil u l-ħaddiema anzjani, 
sabiex dawn ikunu jistgħu jgawdu mit-
tixjiħ attiv kif ukoll jibqgħu fl-impjiegi 
tagħhom;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jgħin biex ikun żgurat li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ jaqblu mal-
bżonnijiet tas-suq tax-xogħol, b'attenzjoni partikolari lit-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni, it-
taħriġ vokazzjonali u l-aċċess għall-impjiegi u l-bżonnijiet ta' ċerti gruppi iktar żvantaġġati 
bħall-persuni qiegħda għal żmien twil, iż-żgħażagħ u l-ħaddiema anzjani.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-inklużjoni attiva; (i) L-inklużjoni soċjali u tal-impjiegi attiva
tal-gruppi l-iktar żvantaġġati;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jippromwovi l-inklużjoni soċjali u tal-impjiegi attiva tal-gruppi l-iktar 
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żvantaġġati;

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) L-integrazzjoni soċjali u professjonali
sħiħa tal-komunitajiet marġinalizzati bħar-
Roma;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jimmira l-azzjonijiet tiegħu lejn l-integrazzjoni soċjali u tal-impjiegi tal-gruppi 
l-iktar żvantaġġati.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii a) l-integrazzjoni tal-impjiegi u soċjali 
tal-ħaddiema migranti;

Or. es

Ġustifikazzjoni
Il-FSE għandu jimmira l-azzjonijiet tiegħu lejn l-integrazzjoni soċjali u tal-impjiegi tal-
ħaddiema migranti.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-prijorità ta' investiment tapplika biss 
madwar it-territorju tal-Istati Membri li 
għandhom mill-inqas reġjun wieħed NUTS 

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

tal-livell 2 kif definit fl-Artikolu 82(2)(a) 
tar-Regolament (UE) Nru […] jew fl-Istati 
Membri li huma eliġibbli għal appoġġ mill-
Fond ta' Koeżjoni, jew fl-Istati Membri li 
għandhom livelli għoljin ta' qgħad, bil-
għan li jiġu stabbiliti azzjonijiet li se 
jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi 
billi tittejjeb il-kapaċità istituzzjonali u 
jkunu żgurati amministrazzjoni pubblika 
u servizzi pubbliċi effiċjenti. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jinkludi l-possibilità għall-Istati Membri b'livelli għoljin ta' qgħad li jallokaw 
ir-riżorsi biex itejbu l-kapaċità istituzzjonali u jagħmlu l-amministrazzjoni pubblika iktar 
effiċjenti, bil-għan li jirriformaw u jtejbu r-regulazzjoni u l-ġestjoni tas-servizzi pubbliċi u 
b'hekk jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura grad ta' flessiblità fl-ammonti li jistgħu jiġu allokati għal kull 
programm operattiv, sabiex tagħmilha possibbli li r-reġjuni jaħdmu b'mod iktar effettiv fl-
oqsma speċifiċi li fihom il-bżonn tagħhom huwa l-ikbar.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura grad ta' flessiblità fl-ammonti li jistgħu jiġu allokati għal kull 
programm operattiv, sabiex tagħmilha possibbli li r-reġjuni jaħdmu b'mod iktar effettiv fl-
oqsma speċifiċi li fihom il-bżonn tagħhom huwa l-ikbar.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova tiżgura grad ta' flessiblità fl-ammonti li jistgħu jiġu allokati għal kull 
programm operattiv, sabiex tagħmilha possibbli li r-reġjuni jaħdmu b'mod iktar effettiv fl-
oqsma speċifiċi li fihom il-bżonn tagħhom huwa l-ikbar.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE jrid iħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-imsieħba soċjali u 
partijiet interessati oħra u, b'mod partikulari, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fl-
implimentazzjoni tal-programmi operattivi, permezz ta' għotjiet globali u assistenza.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għall-attivitajiet tal-bini tal-kapaċitajiet, fil-
forma ta' taħriġ, miżuri ta' netwerking, u t-
tisħiħ tad-djalogu soċjali, u lil attivitajiet li 
jitwettqu b'mod konġunt mill-imsieħba 
soċjali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Sabiex titħeġġeġ parteċipazzjoni xierqa 
mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi
fil-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-
programmi appoġġati mill-FSE, u l-aċċess 
tagħhom għal dawn bi qbil mal-Artikolu 5 
tar-Regolament UE Nru [...], l-aktar fl-
oqsma tal-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, l-
awtoritajiet ta' ġestjoni ta' programm 
operattiv għandhom jiżguraw li ammont 
xieraq tar-riżorsi tal-FSE jiġi allokat għall-
bini tal-kapaċitajiet għall-
organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ għall-parteċipazzjoni mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi f'miżuri appoġġjati 
mill-FSE m'għandhomx ikunu ristretti għall-ifqar reġjuni jew dawk eliġibbli għall-
finanzjament ta' koeżjoni, imma għandhom ikopru l-Istati Membri u r-reġjuni kollha tal-UE.
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Bl-istess mod, biex tkun żgurata l-
parteċipazzjoni adegwata tal-awtoritajiet 
lokali iżgħar, speċjalment dawk f'żoni 
rurali b'popolazzjoni iżgġar u rurali, fit-
tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-programmi appoġġjati 
mill-FSE, bi qbil mal-Artikolu 5 tar-
Regolament UE Nru [...], l-awtoritajiet 
tal-ġestjoni ta' programm operattiv 
għandhom jiżguraw li jiġi allokat ammont 
xieraq ta' riżorsi tal-FSE għall-bini tal-
kapaċità għall-awtoritajiet lokali iżgħar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jiddispondi għall-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali iżgħar, speċjalment 
dawk fiż-żoni b'popolazzjoni iżgħar u rurali, fil-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni u l-programmi appoġġjati mill-FSE.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jippromwovu l-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa permezz tal-mainstreaming 
kif imsemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament
(UE) Nru […] u azzjonijiet b'mira 
speċifika kif imsemmi fl-
Artikolu 3(1)(a)(iv), b'mod partikolari bl-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni
sostenibbli u l-progress tan-nisa fl-
impjiegi, titnaqqas is-segregazzjoni 
bbażata fuq is-sessi fis-suq tax-xogħol, 
jiġġieldu kontra l-isterjotipi skont is-sessi 

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

sessi fis-suq tax-xogħol u d-differenzi fil-
pagi skont il-ġeneri, jiġġieldu kontra l-
isterjotipi skont is-sessi fl-edukazzjoni u t-
taħriġ u jiżguraw ir-rikonċiljazzjoni tax-
xogħol u l-ħajja personali u tal-familja
għall-irġiel u n-nisa, b'enfasi speċjali fuq 
il-bżonnijiet tal-persuni li jieħdu ħsieb 
persuni dipendenti u fuq il-ħolqien ta' 
ċentri ta' kura tat-tfal fil-post tax-xogħol.

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jipparteċipaw flimkien mal-atturi kkonċernati 
kollha fl-għażla tat-temi għall-innovazzjoni soċjali. 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tal-kapaċitajiet għall-innovazzjoni soċjali, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ tat-
tagħlim reċiproku, l-istabbiliment ta' 
netwerks, u t-tixrid tal-prassi tajba u tal-
metodoloġiji. Din għandha tiżgura wkoll 
li l-miżuri ta' innovazzjoni soċjali skont il-
FSE ikunu konsistenti ma dawk meħuda 
skont il-Programm tal-UE għall-Bidla 
Soċjali u l-Innovazzjoni u 
jikkumplimentawhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-bini tal-kapaċità fil-qasam tal-innovazzjoni soċjali u l-użu effiċjenti tar-riżorsi, 
il-miżuri promossi mill-FSE għandhom ikunu konsistenti mal-miżuri meħuda skont il-
Programm tal-UE għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni u jikkumplimentawhom

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu temi 
għall-kooperazzjoni transnazzjonali minn 
lista stipulata fl-Anness II ta' dan ir-
Regolament, mingħajr ma dan jeskludi 
ebda tema oħra li tista' titqies ta' valur.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jintlaħaq l-eqreb kunsens possibbli għandu jintlaħaq dwar il-lista tat-temi għall-
kooperazzjoni transnazzjonali u għandha titfittex l-ikbar konsistenza possibbli bejn it-temi 
transnazzjonali magħżula u l-objettivi tematiċi tad-diversi programmi operattivi.
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Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-programmi operattivi, meta jkun 
xieraq u bil-għan li tiġi massimizzata l-
effettività tal-appoġġ tal-FSE, u bi qbil 
mal-Artikoli 174 u 349 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandhom iqisu r-reġjuni u ż-żoni l-inqas 
vantaġġati, bħar-reġjuni l-iktar 
imbiegħda, ir-reġjuni l-iktar fit-
Tramuntana u l-gżejjer, ir-reġjuni tal-
muntanji u transkonfinali, kif ukoll ż-żoni 
urbani mċaħħda, iż-żoni rurali li qed 
jonqsu u ż-żoni partikolarment milquta 
ħażin mir-rilokazzjoni tan-negozji. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-FSE għandu jagħti attenzjoni speċjali lir-reġjuni l-inqas vantaġġjati, bi qbil mal-Artikoli 
174 u 349 tat-Trattat. 

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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


