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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Koeżjoni — Il-promozzjoni ta' soċjetà 
iktar koeżiva billi titqajjem kuxjenza 
pubblika tal-benefiċċji għal kulħadd ta' 
soċjetà fejn il-faqar huwa eradikat u ħadd 
ma hu kkundannat jgħix fil-marġini. Is-
Sena Ewropea għandha trawwem soċjetà li 
ssostni u tiżviluppa l-kwalità tal-ħajja, il-
benessri soċjali u l-opportunitajiet indaqs 
għal kulħadd irrispettivament mill-isfond 
tagħhom, tiżgura l-iżvilupp sostenibbli u s-
solidarjetà bejn u fi ħdan il-ġenerazzjonijiet 
u l-koerenza politika ma' l-azzjoni ta' l-UE 
madwar id-dinja.

c) Koeżjoni — Il-promozzjoni ta' soċjetà 
iktar koeżiva billi titqajjem kuxjenza 
pubblika tal-benefiċċji għal kulħadd ta' 
soċjetà fejn il-faqar huwa eradikat u ħadd 
ma hu kkundannat jgħix fil-marġini. Is-
Sena Ewropea għandha trawwem soċjetà li 
ssostni u tiżviluppa l-kwalità tal-ħajja, il-
benessri soċjali u l-opportunitajiet indaqs 
għal kulħadd irrispettivament mill-isfond 
jew il-ġeneru tagħhom, tiżgura l-iżvilupp 
sostenibbli u s-solidarjetà bejn u fi ħdan il-
ġenerazzjonijiet u l-koerenza politika ma' l-
azzjoni ta' l-UE madwar id-dinja.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-Sena Ewropea għandha tqis il-modi 
differenti ta' kif in-nisa u l-irġiel 
jesperjenzaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali.

Is-Sena Ewropea għandha tqis il-modi 
differenti ta' kif in-nisa u l-irġiel 
jesperjenzaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali, 
u għandha tqis kunsiderazzjonijiet ta' 
ġeneru fl-implimentazzjoni u fl-
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evalwazzjoni ta' l-attivitajiet tagħha.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar "Korp 
Implimentattiv Nazzjonali" biex jorganizza 
l-parteċipazzjoni tiegħu fis-Sena Ewropea 
u jiżgura koordinament fil-livell nazzjonali. 
Il-Korp Implimentattiv Nazzjonali għandu 
jkun responsabbli għad-definizzjoni tal-
programm nazzjonali u l-prijoritajiet għas-
Sena Ewropea u għall-għażla ta' azzjonijiet 
individwali biex ikunu proposti għal 
finanzjament Komunitarju. L-istrateġija u 
l-prijoritajiet nazzjonali għas-Sena 
Ewropea għandhom ikunu stabbiliti 
b'konformità ma' l-għanijiet elenkati fl-
Artikolu 2.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar "Korp 
Implimentattiv Nazzjonali" biex jorganizza 
l-parteċipazzjoni tiegħu fis-Sena Ewropea 
u jiżgura koordinament fil-livell nazzjonali. 
Il-Korp Implimentattiv Nazzjonali għandu 
jkun responsabbli għad-definizzjoni tal-
programm nazzjonali u l-prijoritajiet għas-
Sena Ewropea u għall-għażla ta' azzjonijiet 
individwali biex ikunu proposti għal 
finanzjament Komunitarju. L-istrateġija u 
l-prijoritajiet nazzjonali għas-Sena 
Ewropea għandhom ikunu stabbiliti 
b'konformità ma' l-għanijiet elenkati fl-
Artikolu 2 u mal-prinċipju ta' l-
integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ġeneru 
skond l-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-azzjonijiet fil-livell lokali, reġjonali 
jew nazzjonali jistgħu jkunu kofinanzjati 
mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea sa 
massimu ta' 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli 
totali ta' l-azzjonijiet implimentati skond il-
proċedura stabbilita fil-Parti II ta' l-Anness.

2. L-azzjonijiet fil-livell lokali, reġjonali 
jew nazzjonali jistgħu jkunu kofinanzjati 
mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea sa 
massimu ta' 80 % ta' l-ispejjeż eliġibbli 
totali ta' l-azzjonijiet implimentati skond il-
proċedura stabbilita fil-Parti II ta' l-Anness.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed vot dwarha flimkien ma' l-emenda 6.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Deċiżjonijiet dwar il-finanzjament ta' l-
azzjonijiet skond l-Artikolu 8(1) u l-
Artikolu 8(2) għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 7(2).

1. Deċiżjonijiet dwar il-finanzjament ta' l-
azzjonijiet skond l-Artikolu 8(1) u l-
Artikolu 8(2) għandhom ikunu adottati 
mill-Kummissjoni skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 7(2), filwaqt li jiġi 
rrispettat il-prinċipju ta' l-integrazzjoni ta' 
kwistjonijiet ta' ġeneru skond l-Artikolu 4.

Or. en

Emenda 6

Anness – parti II – punt 1
II. IL-KOFINANZJAMENT TA' AZZJONIJIET FIL-LIVELL NAZZJONALI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Azzjonijiet f’livell lokali, reġjonali jew 
nazzjonali jistgħu jikkwalifikaw għal 
finanzjament mill-baġit Komunitarju sa 
massimu ta’ 50 % ta’ l-ispejjeż eliġibbli 
totali għal kull pajjiż parteċipant. 
Kofinanzjament nazzjonali għandu jaqbel
mal-finanzjament ta' l-UE b'ta' l-inqas 50 % 
minn sorsi pubbliċi jew privati. Fl-għażla 
ta' l-azzjonijiet, il-Korpi Implimentattivi 
Nazzjonali se jkunu liberi li jiddeċiedu 
jekk għandhomx, u f'liema livell, jitolbu 
kofinanjzment mill-għaqda respopnsabbli
għall-implimentazzjoni ta' l-azzjonijiet 
individwali.

1. Azzjonijiet f’livell lokali, reġjonali jew 
nazzjonali jistgħu jikkwalifikaw għal 
finanzjament mill-baġit Komunitarju sa 
massimu ta’ 80% ta’ l-ispejjeż eliġibbli 
totali għal kull pajjiż parteċipant. Il-
Kofinanzjament nazzjonali għandu 
jikkumplimenta l-finanzjament ta' l-UE b'ta' 
l-inqas 20% minn sorsi pubbliċi jew 
privati. Fl-għażla ta' l-azzjonijiet, il-Korpi 
Implimentattivi Nazzjonali se jkunu liberi 
li jiddeċiedu jekk għandhomx, u f'liema 
livell, jitolbu kofinanjzament mill-għaqda 
responsabbli għall-implimentazzjoni ta' l-
azzjonijiet individwali.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed vot dwarha flimkien ma' l-emenda 4.
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