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EMENDI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jippreżenta lill-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li ġejjin. 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Fl-implimentazzjoni tal-Fondi 

jenħtieġ li jiġu rispettati l-prinċipji 

orizzontali kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ("TUE") u 

fl-Artikolu 10 tat-TFUE, inklużi l-prinċipji 

tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità kif 

stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE, filwaqt li 

titqies il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni jimmiraw li 

jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u 

jintegraw il-perspettiva tal-ugwaljanza bejn 

is-sessi, kif ukoll jiġġieldu d-

diskriminazzjoni msejsa fuq is-sess, ir-

razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-

twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-

orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li l-

objettivi tal-Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-

iżvilupp sostenibbli u tal-promozzjoni mill-

Unjoni tal-għan li l-kwalità tal-ambjent tiġi 

ppreżervata, imħarsa u mtejba kif stabbilit 

fl-Artikoli 11 u 191(1) tat-TFUE, filwaqt li 

jitqies il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas. 

(1) Fl-implimentazzjoni tal-Fondi 

jenħtieġ li jiġu rispettati l-prinċipji 

orizzontali kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ("TUE") u 

fl-Artikolu 10 tat-TFUE, inklużi l-prinċipji 

tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità kif 

stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE, filwaqt li 

titqies il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 

tal-Unjoni Ewropea. Bi qbil mal-

Artikolu 8 tat-TFUE, jenħtieġ li l-Istati 

Membri u l-Kummissjoni jimmiraw li 

jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u 

jintegraw il-perspettiva tal-ugwaljanza 

bejn is-sessi billi jiżguraw li l-

implimentazzjoni tal-prijoritajiet 

iffinanzjati mill-FEG tikkontribwixxi 

għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-

sessi, kif ukoll jiġġieldu d-diskriminazzjoni 

msejsa fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini 

etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-

diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 

sesswali. Jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi 

jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp 

sostenibbli u tal-promozzjoni mill-Unjoni 

tal-għan li l-kwalità tal-ambjent tiġi 

ppreżervata, imħarsa u mtejba kif stabbilit 

fl-Artikoli 11 u 191(1) tat-TFUE, filwaqt li 

jitqies il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas. 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Iċ-Ċentru Ewropew għall-

Monitoraġġ tal-Bidla, li huwa bbażat fil-

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Ħajja 

u tax-Xogħol (Eurofound) f'Dublin, jagħti 

assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri b'analiżijiet kwalitattivi u 

kwantitattivi sabiex jgħin fil-valutazzjoni 

tat-tendenzi tal-globalizzazzjoni, tar-

ristrutturar u tal-użu tal-FEG. 

(17) Iċ-Ċentru Ewropew għall-

Monitoraġġ tal-Bidla, li huwa bbażat fil-

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Ħajja 

u tax-Xogħol (Eurofound) f'Dublin, jagħti 

assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri b'analiżijiet kwalitattivi u 

kwantitattivi sabiex jgħin fil-valutazzjoni 

tat-tendenzi tal-globalizzazzjoni, tar-

ristrutturar u tal-użu tal-FEG. Analiżijiet 

bħal dawn jenħtieġ li, fejn ikun xieraq, 

jinkludu l-valutazzjoni tal-perspettiva tal-

ugwaljanza bejn is-sessi ta' dawn ix-

xejriet sabiex il-FEG kif ukoll għodod 

rilevanti oħrajn jiġġieldu l-inugwaljanzi 

bejn is-sessi b'mod aktar effiċjenti. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 

mill-FEG jenħtieġ li jiffokaw 

prinċipalment fuq miżuri attivi tas-suq tax-

xogħol immirati lejn ir-riintegrazzjoni 

rapida tal-benefiċjarji f'impjieg sostenibbli, 

fis-settur tal-attività inizjali tagħhom jew 

barra minnu. Jenħtieġ li l-miżuri jirriflettu 

l-ħtiġijiet mistennija fis-suq tax-xogħol 

lokali jew reġjonali. Madankollu, kull meta 

jkun rilevanti, jenħtieġ li tkun appoġġata 

wkoll il-mobbiltà tal-ħaddiema spostati 

biex isibu impjieg ġdid xi mkien ieħor. 

Jenħtieġ li ssir enfasi partikolari fuq id-

disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 

diġitali. L-inklużjoni ta' allowances ta' flus 

f'pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

(19) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 

mill-FEG jenħtieġ li jiffokaw 

prinċipalment fuq miżuri attivi tas-suq tax-

xogħol immirati lejn ir-riintegrazzjoni 

rapida tal-benefiċjarji f'impjieg sostenibbli, 

fejn jiġu promossi forom ġodda ta' bilanċ 

bejn ix-xogħol u l-ħajja sabiex jiġu 

appoġġati l-ġenituri li jaħdmu u l-persuni 

li jindukraw li jaħdmu kif ukoll l-

ugwaljanza bejn is-sessi fl-impjiegi, fis-

settur tal-attività inizjali tagħhom jew barra 

minnu. Jenħtieġ li l-miżuri jirriflettu l-

ħtiġijiet mistennija fis-suq tax-xogħol 

lokali jew reġjonali. Madankollu, kull meta 

jkun rilevanti, jenħtieġ li tkun appoġġata 

wkoll il-mobbiltà tal-ħaddiema spostati 
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personalizzati jenħtieġ li tkun ristretta. Il-

kumpaniji jistgħu jiġu mħeġġa biex 

jipparteċipaw fil-kofinanzjament 

nazzjonali għall-miżuri li huma appoġġati 

mill-FEG. 

biex isibu impjieg ġdid xi mkien ieħor. 

Jenħtieġ li ssir enfasi partikolari fuq id-

disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 

diġitali. L-inklużjoni ta' allowances ta' flus 

f'pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati jenħtieġ li tkun ristretta. Il-

kumpaniji jistgħu jitħeġġu jipparteċipaw 

fil-kofinanzjament nazzjonali għall-miżuri 

li huma appoġġati mill-FEG. 

Ġustifikazzjoni 

Huwa importanti li jiġi speċifikat li l-formoli sostenibbli tal-impjiegi fejn il-benefiċjarji se 

jiġu integrati mill-ġdid għandhom jipprovdu wkoll firxa sħiħa ta' għażliet ta' bilanċ bejn ix-

xogħol u l-ħajja privata skont il-liġijiet nazzjonali u d-direttiva li ġejja tal-UE, u b'hekk 

jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-impjiegi kif ukoll fil-ħajja privata.  

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 

mill-FEG jenħtieġ li jiffokaw 

prinċipalment fuq miżuri attivi tas-suq tax-

xogħol immirati lejn ir-riintegrazzjoni 

rapida tal-benefiċjarji f'impjieg sostenibbli, 

fis-settur tal-attività inizjali tagħhom jew 

barra minnu. Jenħtieġ li l-miżuri jirriflettu 

l-ħtiġijiet mistennija fis-suq tax-xogħol 

lokali jew reġjonali. Madankollu, kull meta 

jkun rilevanti, jenħtieġ li tkun appoġġata 

wkoll il-mobbiltà tal-ħaddiema spostati 

biex isibu impjieg ġdid xi mkien ieħor. 

Jenħtieġ li ssir enfasi partikolari fuq id-

disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 

diġitali. L-inklużjoni ta' allowances ta' flus 

f'pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati jenħtieġ li tkun ristretta. Il-

kumpaniji jistgħu jitħeġġu jipparteċipaw 

fil-kofinanzjament nazzjonali għall-miżuri 

li huma appoġġati mill-FEG. 

(19) Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji 

mill-FEG jenħtieġ li jiffokaw 

prinċipalment fuq miżuri attivi tas-suq tax-

xogħol immirati lejn ir-riintegrazzjoni 

rapida tal-benefiċjarji f'impjieg sostenibbli, 

fis-settur tal-attività inizjali tagħhom jew 

barra minnu. Jenħtieġ li l-miżuri jirriflettu 

l-ħtiġijiet mistennija fis-suq tax-xogħol 

lokali jew reġjonali. Madankollu, kull meta 

jkun rilevanti, jenħtieġ li tkun appoġġata 

wkoll il-mobbiltà tal-ħaddiema spostati 

biex isibu impjieg ġdid xi mkien ieħor. 

Jenħtieġ li ssir enfasi partikolari fuq id-

disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 

diġitali, u fuq il-fatt li, fejn ikun xieraq, 

jingħelbu l-isterjotipi tas-sessi fl-impjiegi. 

L-inklużjoni ta' allowances ta' flus f'pakkett 

ikkoordinat ta' servizzi personalizzati 

jenħtieġ li tkun ristretta. Il-kumpaniji 

jistgħu jitħeġġu jipparteċipaw fil-

kofinanzjament nazzjonali għall-miżuri li 

huma appoġġati mill-FEG. 
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Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 19a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (19a) Meta jiġi implimentat u mfassal 

pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati, li jfittex li jiffaċilita r-

riintegrazzjoni tal-benefiċjarji fil-mira, l-

Istati Membri jenħtieġ li jisfruttaw u 

jilħqu aħjar l-għanijiet tal-Aġenda 

Diġitali u l-Istrateġija tas-Suq Uniku 

Diġitali bil-ħsieb li tiġi indirizzata d-

disparità serja bejn is-sessi fis-setturi tal-

ICT u x-xjenza, tat-teknoloġija, tal-

inġinerija u l-matematika (STEM) 

permezz tal-promozzjoni ta' taħriġ mill-

ġdid u kwalifikazzjoni mill-ġdid tan-nisa 

fis-setturi tal-ICT u STEM. Meta jiġi 

implimentat u mfassal pakkett ikkoordinat 

ta' servizzi personalizzati, l-Istati Membri 

jenħtieġ li jevitaw ukoll milli jkomplu bid-

dominju ta' sess wieħed f'dawk l-industriji 

u s-setturi fejn dan kien tradizzjonalment 

il-każ. Iż-żieda fir-rappreżentanza tas-sess 

li huwa inqas irrappreżentat f'setturi 

differenti, bħall-finanzi, l-ICT u STEM, 

tikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-

differenza bejn is-sessi fl-ambitu tal-paga 

u l-pensjoni. 

Ġustifikazzjoni 

L-esperjenzi preċedenti tal-implimentazzjoni tal-FEG urew li n-nisa qegħdin ġeneralment 

jiġu kwalifikati mill-ġdid fis-setturi tradizzjonalment iddominati min-nisa li huma mħallsa 

inqas, u b'hekk qed titkompla d-differenza bejn is-sessi fl-ambitu tal-paga u l-pensjoni. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 

attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji 

żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ qiegħda u 

dawk li huma aktar kbar fl-età kif ukoll 

dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar, meta 

jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' 

miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol, 

peress li dawk il-gruppi jesperjenzaw 

problemi partikolari biex jidħlu mill-ġdid 

fis-suq tax-xogħol. Minkejja dan, il-

prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-

nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri 

ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 

jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta 

jkun qed jiġi implimentat l-FEG. 

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 

attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji 

żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ qiegħda u 

dawk qiegħda li huma akbar fl-età kif 

ukoll dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar, kif 

ukoll iqisu l-bżonn li tiġi miġġielda d-

diskriminazzjoni tan-nisa fl-impjiegi, meta 

jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' 

miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol, 

peress li dawk il-gruppi jesperjenzaw 

problemi partikolari biex jidħlu mill-ġdid 

fis-suq tax-xogħol. Minkejja dan, il-

prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-

nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri 

ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 

jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta 

jkun qed jiġi implimentat il-FEG. L-

implimentazzjoni tal-FEG jenħtieġ li 

tfittex li tikkontribwixxi għall-promozzjoni 

ta' impjieg sostenibbli li jiggarantixxi 

opportunitajiet ugwali, tirrispetta l-

prinċipju ta' paga ndaqs għal xogħol ta' 

valur indaqs u tappoġġa miżuri għall-

bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata li 

jrawmu l-ugwaljanza bejn is-sessi. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 

attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji 

żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ qiegħda u 

dawk li huma aktar kbar fl-età kif ukoll 

dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar, meta 

jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' 

miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol, 

(21) Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu 

attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji 

żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ qiegħda u 

dawk qiegħda li huma akbar fl-età, 

persuni b'diżabbiltajiet, persuni 

b'familjari dipendenti kif ukoll dawk li 

jinsabu f'riskju ta' faqar, meta jkunu qed 
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peress li dawk il-gruppi jesperjenzaw 

problemi partikolari biex jidħlu mill-ġdid 

fis-suq tax-xogħol. Minkejja dan, il-

prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-

nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri 

ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 

jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta 

jkun qed jiġi implimentat il-FEG. 

ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' miżuri ta' 

politika attiva tas-suq tax-xogħol, peress li 

dawk il-gruppi jesperjenzaw problemi 

partikolari biex jidħlu mill-ġdid fis-suq tax-

xogħol. Minkejja dan, il-prinċipji tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u tan-

nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri 

ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-

Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, 

jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta 

jkun qed jiġi implimentat il-FEG. 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 25a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Fid-dawl tal-prinċipju tal-

ugwaljanza, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jiżguraw aċċess effettiv għall-

informazzjoni dwar il-FEG mat-territorju 

sħiħ tagħhom, inklużi ż-żoni rurali. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 31 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(31) Sabiex jippermettu skrutinju 

politiku mill-Parlament Ewropew u 

monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni 

tar-riżultati miksuba bl-assistenza tal-FEG, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu 

rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-

FEG. 

(31) Sabiex jippermettu skrutinju 

politiku mill-Parlament Ewropew u 

monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni 

tar-riżultati miksuba bl-assistenza tal-FEG, 

jenħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu 

rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-

FEG li jenħtieġ li jirreaġixxi għal 

rekwiżiti ċari ta' monitoraġġ u jinkludi 

segwitu tal-benefiċjarji u valutazzjoni tal-

impatt fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-

sessi. 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 39 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(39) Meta jitqies il-fatt li t-

trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija 

tirrikjedi ċertu livell ta' kompetenza diġitali 

tal-forza tax-xogħol, it-tixrid tal-ħiliet 

meħtieġa fl-era diġitali jenħtieġ li jkun 

element orizzontali obbligatorju ta' 

kwalunkwe pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati offruti. 

(39) Meta jitqies il-fatt li t-

trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija 

tirrikjedi ċertu livell ta' kompetenza diġitali 

tal-forza tax-xogħol, it-tixrid tal-ħiliet 

meħtieġa fl-era diġitali jenħtieġ li jkun 

element orizzontali obbligatorju ta' 

kwalunkwe pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati offruti u jenħtieġ li 

jinkorpora l-għan li tiżdied il-

parteċipazzjoni tan-nisa fil-professjonijiet 

STEM. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-objettiv speċifiku tal-FEG huwa 

li joffri assistenza f'avvenimenti ta' 

ristrutturar kbar mhux mistennija, 

partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi 

relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet 

fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim 

kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew 

ekonomiċi, it-tranżizzjoni għal ekonomija 

b'livell baxx ta' karbonju, jew bħala 

konsegwenza tad-diġitalizzazzjoni jew tal-

awtomatizzazzjoni. Għandu jkun hemm 

enfasi partikolari fuq miżuri li jgħinu lill-

gruppi l-aktar żvantaġġati.  

2. L-objettiv speċifiku tal-FEG huwa 

li joffri assistenza f'avvenimenti ta' 

ristrutturar kbar mhux mistennija, 

partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi 

relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet 

fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim 

kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew 

ekonomiċi, it-tranżizzjoni għal ekonomija 

b'livell baxx ta' karbonju, jew bħala 

konsegwenza tad-diġitalizzazzjoni jew tal-

awtomatizzazzjoni. Għandu jkun hemm 

enfasi partikolari fuq miżuri li jgħinu lill-

gruppi l-aktar żvantaġġati u fuq il-

promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. 
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Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) "il-prinċipju tat-trattament ugwali 

bejn l-irġiel u n-nisa" jfisser li m'għandu 

jkun hemm ebda diskriminazzjoni diretta 

u lanqas indiretta abbażi tas-sess tal-

persuna f'bosta stadji tal-

implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja, b'mod partikolari meta 

jintgħażlu l-gruppi fil-mira, u meta jiġu 

stabbiliti l-kriterji, l-indikaturi u l-

benefiċjarji; 

Ġustifikazzjoni 

Id-definizzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel għandha tiżdied fid-

dawl tat-tisħiħ tad-dimensjoni tas-sessi tar-regolament. Barra minn hekk, diskriminazzjoni 

indiretta għandha tissemma b'mod espliċitu billi huwa ġeneralment dan it-tip (mhux 

intenzjonat) ta' diskriminazzjoni li jseħħ fl-implimentazzjoni ta' programmi varji. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 

mill-FEG għal miżuri attivi tas-suq tax-

xogħol li jagħmlu parti minn pakkett 

ikkoordinat ta' servizzi personalizzati, 

imfassla biex jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni 

tal-benefiċjarji speċifikati u, b'mod 

partikolari, dawk l-aktar żvantaġġati fost il-

ħaddiema spostati, f'impjieg jew f'impjieg 

indipendenti. 

Tista' tingħata kontribuzzjoni finanzjarja 

mill-FEG għal miżuri attivi tas-suq tax-

xogħol li jagħmlu parti minn pakkett 

ikkoordinat ta' servizzi personalizzati, 

imfassla biex jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni 

tal-benefiċjarji speċifikati, u b'mod 

partikolari n-nisa u l-aktar żvantaġġati fost 

il-ħaddiema spostati, f'impjieg jew 

f'impjieg indipendenti. 
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Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfasslin 

apposta, inkluż f'ħiliet ta' teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 

f'ħiliet oħrajn meħtieġa fl-era diġitali, iċ-

ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba, 

assistenza għat-tfittix ta' impjieg, gwida 

okkupazzjonali, servizzi konsultattivi, 

mentoraġġ, assistenza għar-rikollokazzjoni, 

il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 

assistenza għal impjieg indipendenti, gћall-

ftuħ ta' negozji u ta' teħid ta' kontroll mill-

impjegati, u attivitajiet ta' kooperazzjoni; 

(a) taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfasslin 

apposta, inkluż f'ħiliet ta' teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 

f'ħiliet oħrajn meħtieġa fl-era diġitali, 

informazzjoni dwar it-tagħlim tul il-ħajja, 

iċ-ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba, 

assistenza għat-tfittix ta' impjieg, gwida 

okkupazzjonali, servizzi konsultattivi, 

mentoraġġ, assistenza għar-rikollokazzjoni, 

il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 

assistenza għal impjieg indipendenti, gћall-

ftuħ ta' negozji u ta' teħid ta' kontroll mill-

impjegati, u attivitajiet ta' kooperazzjoni; 

Dawk l-attivitajiet għandhom jiġu 

implimentati abbażi tal-prinċipju ta' 

trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, 

b'enfasi partikolari fuq il-fatt li n-nisa 

jinżammu attivi fis-suq tax-xogħol; 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfasslin 

apposta, inkluż f'ħiliet ta' teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 

f'ħiliet oħrajn meħtieġa fl-era diġitali, iċ-

ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba, 

assistenza għat-tfittix ta' impjieg, gwida 

okkupazzjonali, servizzi konsultattivi, 

mentoraġġ, assistenza għar-rikollokazzjoni, 

il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 

assistenza għal impjieg indipendenti, gћall-

ftuħ ta' negozji u ta' teħid ta' kontroll mill-

impjegati, u attivitajiet ta' kooperazzjoni; 

(a) taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfasslin 

apposta, inkluż f'ħiliet ta' teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni u 

f'ħiliet oħrajn meħtieġa fl-era diġitali, iċ-

ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba, 

assistenza għat-tfittix ta' impjieg, gwida 

okkupazzjonali, servizzi konsultattivi, 

mentoraġġ, tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa, 

moduli intiżi li jsaħħu l-kunfidenza fihom 

infushom u l-motivazzjoni, assistenza 

għar-rikollokazzjoni, il-promozzjoni tal-

intraprenditorija, assistenza għal impjieg 

indipendenti, gћall-ftuħ ta' negozji u ta' 

teħid ta' kontroll mill-impjegati, u 

attivitajiet ta' kooperazzjoni; 
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Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, 

bħal allowances għat-tfittix ta' impjieg, 

inċentivi għar-reklutaġġ tal-impjegaturi, 

allowances għall-mobbiltà, allowances 

għat-taħriġ jew għas-sussistenza, inklużi 

allowances għall-persuni li jindukraw. 

(b) miżuri speċjali b'limitu ta' żmien, 

bħal allowances għat-tfittix ta' impjieg, 

inċentivi għar-reklutaġġ tal-impjegaturi, 

allowances għall-mobbiltà, allowances 

għat-taħriġ jew għas-sussistenza, inklużi 

allowances għall-bilanċ bejn ix-xogħol u 

l-ħajja privata għall-ġenituri li jaħdmu u 

l-persuni li jindukraw li jaħdmu. 

Ġustifikazzjoni 

L-ambitu tal-benefiċjarji għandu jiġi ċċarat peress li jikkorrispondi mal-att leġiżlattiv li jmiss. 

Barra minn hekk, minħabba li d-definizzjoni ta' infermiera ma teżistix fil-liġi tal-UE hemm 

riskju li l-ġenituri li jaħdmu ma jkunux koperti f’każ li d-dispożizzjoni tirreferi biss għal dawk 

li jieħdu ħsieb it-tfal. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

 Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) miżuri li jinċentivaw b'mod 

partikolari l-ħaddiema żvantaġġati, dawk 

li qegħdin f'riskju ogħla ta' faqar jew il-

ħaddiema anzjani biex jibqgħu fis-suq 

tax-xogħol jew jirritornaw lura fih. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ispejjeż tal-miżuri msemmija fil-punt (b) 

ma għandhomx jaqbżu l-35 % tal-ispejjeż 

L-ispejjeż tal-miżuri msemmija fil-punt (b) 

ma għandhomx jaqbżu 50 % tal-ispejjeż 
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totali għall-pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati elenkati f'dan il-paragrafu. 

totali għall-pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati elenkati f'dan il-paragrafu. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tfassil tal-pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati għandu jantiċipa l-

perspettivi futuri tas-suq tax-xogħol u l-

ħiliet meħtieġa. Il-pakkett ikkoordinat 

għandu jkun kompatibbli mal-bidla lejn 

ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u 

sostenibbli, u għandu jiffoka wkoll fuq id-

disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era 

industrijali diġitali u jqis id-domanda fis-

suq tax-xogħol lokali. 

It-tfassil tal-pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati għandu jantiċipa l-

perspettivi futuri u sostenibbli tas-suq tax-

xogħol u l-ħiliet meħtieġa. Il-pakkett 

ikkoordinat għandu jkun kompatibbli mal-

bidla lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u 

sostenibbli, u għandu jiffoka wkoll fuq id-

disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fis-

setturi u l-impjiegi industrijali diġitali u 

f'dawk ekoloġiċi sostenibbli, filwaqt li jqis 

id-domanda fis-suq tax-xogħol lokali u l-

bżonn li jiġu eliminati d-disparitajiet bejn 

is-sessi fl-impjiegi. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 6a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta jfasslu pakkett ikkoordinat ta' 

servizzi personalizzati, bil-għan li 

jiffaċilita r-riintegrazzjoni tal-benefiċjarji 

fil-mira fis-suq tax-xogħol, l-Istati 

Membri għandhom ifittxu li jindirizzaw 

id-disparità bejn is-sessi fis-setturi tal-

informazzjoni, tal-komunikazzjoni, tax-

xjenza, tal-matematika u tat-teknoloġija 

billi jippromwovu t-taħriġ mill-ġdid u r-

rikwalifikazzjoni tan-nisa f'setturi 

tradizzjonalment iddominati mill-irġiel, 

bħall-finanzi, l-ICT u STEM. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-

perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali 

mill-istadji varji tal-implimentazzjoni tal-

kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG u jiġu 

promossi matulha. 

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-

perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali 

mill-istadji varji tal-implimentazzjoni tal-

kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG u jiġu 

promossi matulhom, b'mod partikolari 

meta jagħżlu l-gruppi fil-mira, 

jistabbilixxu kriterji u indikaturi kif ukoll 

ifasslu pakkett ikkoordinat ta' servizzi 

personalizzati għall-benefiċjarji. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-

perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali 

mill-istadji varji tal-implimentazzjoni tal-

kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG u jiġu 

promossi matulha. 

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-

perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali 

mill-istadji xierqa kollha tal-

implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja mill-FEG u jiġu promossi 

matulhom. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha timplimenta 

attivitajiet ta' informazzjoni u 

komunikazzjoni dwar il-każijiet tal-FEG u 

r-riżultati tagħhom abbażi ta' esperjenzi bl-

iskop li ttejjeb l-effikaċja tal-FEG u tiżgura 

Il-Kummissjoni għandha timplimenta 

attivitajiet ta' informazzjoni u 

komunikazzjoni dwar il-każijiet tal-FEG u 

r-riżultati tagħhom abbażi ta' esperjenzi bl-

iskop li ttejjeb l-effikaċja tal-FEG u tiżgura 
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li ċ-ċittadini u l-ħaddiema tal-Unjoni jkunu 

jafu bil-FEG. 

li ċ-ċittadini u l-ħaddiema tal-Unjoni jkunu 

jafu bil-FEG, inklużi ċ-ċittadini u l-

ħaddiema f'żoni rurali b'diffikultajiet ta' 

aċċess għall-informazzjoni. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sa mhux aktar tard mit-tmiem tas-

seba' xahar wara li jiskadi l-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 15(3), l-Istat Membru 

kkonċernat għandu jippreżenta rapport 

finali lill-Kummissjoni dwar l-

implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja, inkluż informazzjoni dwar: 

1. Sa mhux aktar tard mit-tmiem tas-

seba' xahar wara li jiskadi l-perjodu 

speċifikat fl-Artikolu 15(3), l-Istat Membru 

kkonċernat għandu jippreżenta rapport 

finali b'data pubblikament disponibbli u 

diżaggregata skont is-sessi lill-

Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-

kontribuzzjoni finanzjarja, inkluż 

informazzjoni dwar: 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 20 - paragrafu 1 - punt da (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (da) valutazzjoni tal-impatt separata 

dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi rigward il-

każijiet ta' rappurtar; 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 22 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull erba' snin, fuq inizjattiva 

tagħha stess u f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Istati Membri, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni tal-

kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FET. 

1. Kull erba' snin, fuq inizjattiva 

tagħha stess u f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Istati Membri, il-Kummissjoni 

għandha twettaq evalwazzjoni tal-

kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FEG, li 

għandha tkun sensittiva għall-perspettiva 
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tas-sessi; 
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