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Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru 

Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika hu l-qafas li jidentifika l-

prijoritajiet nazzjonali ta' riforma u 

jimmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom. 
L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji 

tal-investimenti multiannwali nazzjonali 

tagħhom stess ħalli jappoġġaw dawn il-

prijoritajiet ta' riforma. Dawk l-istrateġiji 

jenħtieġ jiġu ppreżentati flimkien mal-

Programmi Nazzjonali ta' Riforma 

annwali bħala mod li jippreżenta u 

jikkoordina l-proġetti ta' investiment ta' 

prijorità li jridu s-sostenn tal-

finanzjament nazzjonali u/jew tal-Unjoni. 
Jenħtieġ li dawn iservu wkoll biex il-

finanzjament tal-Unjoni jintuża b'mod 

koerenti u biex jimmassimizza l-valur 

miżjud tal-appoġġ finanzjarju li jasal b'mod 

partikolari mill-programmi appoġġati mill-

Unjoni permezz tal-Fond Ewropew għall-

Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-

Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond 

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-

Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-

Iżvilupp Rurali, iċ-Ċentru Ewropew ta' 

Stabbilizzazzjoni Funzjoni u InvestEU, 

meta rilevanti. 

(2) L-Istati Membri jiżviluppaw l-

istrateġiji tal-investimenti multiannwali 

nazzjonali tagħhom stess. Jenħtieġ li dawn 

iservu biex il-finanzjament tal-Unjoni 

jintuża b'mod koerenti u biex 

jimmassimizza l-valur miżjud tal-appoġġ 

finanzjarju li jasal b'mod partikolari mill-

programmi appoġġati mill-Unjoni permezz 

tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 

Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 

Soċjali Ewropew Plus, il-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, 

iċ-Ċentru Ewropew ta' Stabbilizzazzjoni 

Funzjoni u InvestEU, meta rilevanti. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa riformi 

tal-politiki u tas-sistemi fl-oqsma tal-

impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-kura tas-

saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-taħriġ. 

Biex jissaħħaħ l-allinjament mas-

Semestru Ewropew, l-Istati Membri 

jenħtieġ jallokaw ammont xieraq mir-

riżorsi tagħhom tal-fergħa b'ġestjoni 

kondiviża tal-FSE+ biex jimplimentaw ir-

rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi 

għall-pajjiżi relatati mal-isfidi strutturali 

li jixraq jiġu indirizzati b'investimenti 

pluriennali li jaqgħu fil-kamp ta' 

applikazzjoni tal-FSE+. Il-Kummissjoni u 

l-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw koerenza, 

koordinazzjoni u kumplimentarjetà bejn il-

fergħat b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa 

tal-FSE+ u l-Programm ta' Appoġġ għal 

Riformi, inkluż l-Għodda għat-Twettiq ta' 

Riformi u l-Istrument ta' Appoġġ 

Tekniku. B'mod partikolari, il-

Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġ 

jiżguraw li f'kull stadju tal-proċess issir 

koordinazzjoni effettiva ħalli jkunu żgurati 

l-konsistenza, il-koerenza, il-

kumplimentarjetà u s-sinerġija fost is-sorsi 

tal-finanzjament, inkluż l-assistenza 

teknika tagħha. 

(21)  Jenħtieġ li l-FSE+ jappoġġa l-

istrateġiji ta' investiment pluriennali tal-

Istati Membri għall-politiki u s-sistemi fl-

oqsma tal-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, il-

kura tas-saħħa u fit-tul, u l-edukazzjoni u t-

taħriġ. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

jenħtieġ jiżguraw koerenza, koordinazzjoni 

u kumplimentarjetà bejn il-fergħat 

b'ġestjoni kondiviża u tas-Saħħa tal-FSE+. 

B'mod partikolari, il-Kummissjoni u l-Istat 

Membru jenħtieġ jiżguraw li f'kull stadju 

tal-proċess issir koordinazzjoni effettiva 

ħalli jkunu żgurati l-konsistenza, il-

koerenza, il-kumplimentarjetà u s-sinerġija 

fost is-sorsi tal-finanzjament, inkluż l-

assistenza teknika tagħha. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-FSE+ għandu l-għan li tappoġġa lill-

Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' 

impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza 

tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun 

lesta għad-dinja futura tax-xogħol, 

b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li 

pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-

Kunsill u l-Kummissjoni fis-

17 ta' Novembru 2017. 

L-FSE+ għandu l-għan li tappoġġa lill-

Istati Membri biex jiksbu livelli għoljin ta' 

impjiegi, protezzjoni soċjali ġusta, u forza 

tax-xogħol tas-sengħa u reżiljenti li tkun 

lesta għad-dinja futura tax-xogħol, 

b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li 

pproklamaw il-Parlament Ewropew, il-

Kunsill u l-Kummissjoni fis-

17 ta' Novembru 2017. 

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta 

u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri 

li jiżguraw opportunitajiet indaqs, aċċess 

għas-suq tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-

xogħol ġusti, protezzjoni u inklużjoni 

soċjali, u livell għoli ta' protezzjoni tas-

saħħa tal-bniedem.  

L-FSE+ għandu jappoġġa, jikkumplimenta 

u jżid il-valur tal-politiki tal-Istati Membri 

li jiżguraw opportunitajiet indaqs, tnaqqis 

tal-faqar, aċċess għas-suq tax-xogħol, 

kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, 

protezzjoni u inklużjoni soċjali, u livell 

għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

Dan għandu jiġi implimentat: Dan għandu jiġi implimentat b'ġestjoni 

kondiviża. 

a) b'ġestjoni kondiviża, għal dik il-parti 

tal-assistenza li tikkorrispondi mal-

għanijiet speċifiċi indikati fl-Artikolu 4(1) 

("il-fergħa b'ġestjoni kondiviża tal-

FSE+"), u 

 

b) b'ġestjoni diretta u indiretta għal dik il-

parti mill-assistenza li tikkorrispondi 

għall-għanijiet indikati fl-Artikoli 4(1) u 

23 ("il-fergħa tal-Impjiegi u l-

Innovazzjoni Soċjali") u għal dik il-parti 
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tal-assistenza li tikkorrispondi għall-

għanijiet indikati fl-Artikoli 4(1) u (3) u 
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Or. pt 



 

AM\1173568MT.docx  PE631.631v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.1.2019 A8-0461/172 

Emenda  172 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Emmanuel Maurel 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ix 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ix) jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal 

servizzi ta' kwalità, sostenibbli u 

affordabbli; jiġu modernizzati s-sistemi 

tal-protezzjoni soċjali, inkluż jiġi promoss 

l-aċċess għall-protezzjoni soċjali; jitjiebu l-

aċċessibbiltà, l-effikaċja u r-reżiljenza tas-

sistemi tal-kura tas-saħħa u s-servizzi tal-

kura fit-tul; 

(ix) jitjieb l-aċċess ugwali u fil-ħin għal 

servizzi pubbliċi, universali u ta' kwalità; 

jiġu modernizzati s-sistemi tal-protezzjoni 

soċjali, inkluż jiġi promoss l-aċċess għall-

protezzjoni soċjali; jitjiebu l-aċċessibbiltà, 

l-effikaċja u r-reżiljenza tas-sistemi tal-

kura tas-saħħa u s-servizzi tal-kura fit-tul; 

Or. pt 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-

FSE+ għandu jappoġġa l-promozzjoni tas-

saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, 

jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-

aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-

saħħa, jagħmel il-kura tas-saħħa aktar 

sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-qasam 

tas-saħħa, u jħares liċ-ċittadini mit-theddid 

transfruntier tas-saħħa, u jappoġġa l-

leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa. 

3.  Permezz tal-fergħa tas-Saħħa, l-

FSE+ għandu jappoġġa l-promozzjoni tas-

saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, 

jikkontribwixxi għall-effikaċja, l-

aċċessibbiltà u r-reżiljenza tas-sistemi tas-

saħħa pubblika, jagħmel il-kura tas-saħħa 

aktar sikura, inaqqas l-inugwaljanzi fil-

qasam tas-saħħa, u jħares liċ-ċittadini mit-

theddid transfruntier tas-saħħa, u jappoġġa 

l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa. 

Or. pt 

 

 


