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EMENDI 

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

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni 

l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 4a. Jenfasizza li l-governanza ekonomika 

Ewropea jeħtieġ li tiġi ffukata mill-ġdid 

mill-objettiv limitat tat-tkabbir tal-PDG 

lejn il-benessri u l-konverġenza ma' 

standards minimi għolja għall-ugwaljanza 

bejn is-sessi; iqis li t-tfassil tal-politika 

ekonomika l-ġdid orjentat lejn il-benessri 

jenħtieġ li jkun ibbażat fuq "poligonu 

maġiku" li jikkonsisti fil-benessri 

materjali distribwit b'mod ġust, kwalità 

tal-ħajja, stabbiltà finanzjarja, stabbiltà 

tal-prezzijiet, rata ta' okkupazzjoni sħiħa 

u impjiegi deċenti, sostenibbiltà 

ekoloġika, attività stabbli tas-settur 

pubbliku u relazzjonijiet ekonomiċi 

esterni bbilanċjati; 

 

Emenda  2 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 6a. Jinnota li d-dibattiti dwar l-

allokazzjoni intelliġenti tan-nefqa 

pubblika u l-prijoritajiet ta' politika fil-

baġit tal-UE qed isiru b'mod regolari, u li 
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valutazzjoni kritika bħal din hija 

indispensabbli biex tittejjeb il-kwalità tal-

baġits pubbliċi tal-Istati Membri fit-

terminu medju u dak twil u biex jiġi 

pprevenut it-tnaqqis baġitarju lineari li 

jista' jaffettwa partikolarment lin-nisa, 

fost l-oħrajn; 

 

Emenda  3 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6b (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 6b. Huwa tal-fehma li t-titjib tal-istruttura 

u tal-kwalità tal-baġits pubbliċi hu lieva 

ewlenija biex tiġi żgurata konformità mar-

regoli fiskali tal-UE u biex ikun possibbli 

l-finanzjament ta' nfiq indispensabbli, 

pereżempju fir-rigward tas-sistemi ta' 

sigurtà soċjali, li huma ta' importanza 

partikolari għan-nisa, il-bini ta' buffers 

għal ħtiġijiet imprevisti u, fl-aħħar nett, 

il-finanzjament ta' nfiq mhux essenzjali; 

 

Emenda  4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7a. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa ta' 

analiżi fil-fond u valutazzjoni aktar 

komprensiva tal-indikaturi soċjali fi ħdan 

il-qafas tas-Semestru Ewropew; jistieden 

lill-Kummissjoni żżid aktar indikaturi 

soċjali, li jenħtieġ li jitqiegħdu fuq l-istess 

livell tal-indikaturi ekonomiċi; 
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Emenda  5 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7b (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7b. Jibqa' mħasseb dwar in-nuqqas ta' 

perspettiva u indikaturi tal-ugwaljanza 

bejn is-sessi fil-qafas tas-Semestru 

Ewropew u jappella għal inklużjoni akbar 

tal-perspettiva tal-integrazzjoni ta' 

kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi 

fil-formulazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż, il-programmi ta' konverġenza u l-

programmi nazzjonali ta' 

riforma; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu 

mmonitorjati l-progress soċjali u dak tal-

ugwaljanza bejn is-sessi u l-impatt tar-

riformi matul iż-żmien; jitlob, għalhekk, l-

użu ta' data segregata skont is-sessi, il-

kalkolu ta' indikaturi ġodda u l-inklużjoni 

ta' informazzjoni ġdida li tiġbor fiha kull 

wieħed mill-ħames miri ewlenin tal-

Istrateġija Ewropa 2020, inkluż ir-R&Ż u 

l-miri dwar l-enerġija, sabiex jiġi 

mmonitorjat il-progress u jinkixfu d-

differenzi bejn is-sessi;  

 

Emenda  6 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7c (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7c. Jitlob li jiżdiedu l-pagi minimi, li jkun 

hemm trasparenza akbar fil-pagi u li l-

verifiki tal-pagi jitwettqu fuq livell ta' 

kumpanija, sabiex tinkiseb paga ugwali 

għall-istess xogħol fis-setturi u fil-

professjonijiet kollha; jistieden lill-Istati 

Membri, barra minn hekk, jieqfu 

jimblokkaw id-Direttiva dwar in-Nisa fuq 

il-Bordijiet; jenfasizza, barra minn hekk, 
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l-importanza tal-ħidma biex jinkiseb qafas 

effikaċi tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja 

privata għall-irġiel u n-nisa kollha biex 

ikunu jistgħu jirrikonċiljaw il-ħajja 

privata u dik professjonali tagħhom; 

 

Emenda  7 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7d (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7d. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi prijoritizzata 

l-azzjoni biex jiġu indirizzati l-qgħad, il-

faqar u l-esklużjoni soċjali, li jaffettwaw 

fuq kollox lin-nisa, u li tingħata prijorità 

lill-impjieg sostenibbli u lill-impjiegi ta' 

kwalità, lill-investiment u lis-servizzi 

pubbliċi ta' kwalità li jiżguraw l-

inklużjoni soċjali, b'mod speċjali fl-oqsma 

tal-edukazzjoni, is-saħħa, l-indukrar tat-

tfal, l-indukrar tal-persuni dipendenti, it-

trasport pubbliku u s-servizzi soċjali; 

 

Emenda  8 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7e (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 7e. Jappella biex it-tieni prinċipju tal-

Pilastru tad-Drittijiet Soċjali, jiġifieri li t-

trattament u l-opportunitajiet indaqs bejn 

in-nisa u l-irġiel iridu jiġu żgurati u 

promossi fl-oqsma kollha, inkluż fir-

rigward tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-

xogħol, fit-termini u fil-kundizzjonijiet 

tal-impjieg u fil-progressjoni tal-karriera, 

u li n-nisa u l-irġiel għandhom id-dritt 

għal paga indaqs għal xogħol tal-istess 

valur, jiġi integrat bis-sħiħ fis-Semestru 

Ewropew; 
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Emenda  9 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 16a. Jinsab imħasseb li d-disparitajiet 

għadhom konsiderevoli u li s-

segregazzjoni tas-suq tax-xogħol għadha 

għolja madwar l-Unjoni Ewropea kollha, 

sitwazzjoni li qed tikkontribwixxi għal 

differenzi bejn is-sessi, inklużi differenzi 

sostanzjali fil-pagi, fil-pensjonijiet u fil-

ġid, proċessi mhux ugwali tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet u karrieri iqsar għan-nisa; 

jenfasizza li għalkemm ir-rata ta' impjieg 

tan-nisa laħqet livell rekord, xorta għadha 

11 % inqas minn dik tal-irġiel; jenfasizza 

li d-disparità bejn l-impjiegi hi 

partikolarment għolja għall-ommijiet u 

għan-nisa b'responsabbiltajiet ta' 

indukrar; 

 

Emenda  10 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16b (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 16b. Jinsab imħasseb dwar kemm in-nisa 

huma affettwati mill-politiki ta' awsterità; 

jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-fatt li n-

nisa ġew affettwati b'mod aktar sever fit-

terminu twil, permezz ta' tnaqqis fin-

nefqa pubblika, ridistribuzzjonijiet fil-

politiki dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-

ħajja privata u tnaqqis fis-sistemi tas-

sigurtà soċjali; 

 



 

PE616.579v01-00 8/10 AD\1143115MT.docx 

MT 

Emenda  11 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16c (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 16c. Jenfasizza l-fatt li d-diskriminazzjoni 

bejn is-sessi għadha kbira, kif tixhed id-

differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u 

d-differenza fir-rata tal-impjieg bejn l-

irġiel u n-nisa, fejn il-qligħ gross medju 

fis-siegħa tal-impjegati rġiel huwa ta' 

madwar 16 % ogħla minn dak tal-

impjegati nisa; jenfasizza li dawn id-

differenzi huma dovuti għas-

sottorappreżentanza tan-nisa fis-setturi 

mħallsa tajjeb, id-diskriminazzjoni fis-suq 

tax-xogħol u r-rata għolja ta' nisa li 

jaħdmu part-time; iħeġġeġ li jeħtieġ li jsir 

aktar progress biex jitnaqqsu dawn id-

differenzi; jistieden lill-Kummissjoni, 

f'dan il-kuntest, tintroduċi pilastru ta' 

ugwaljanza bejn is-sessi u objettiv globali 

tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Istrateġija 

Ewropa 2020; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jsaħħu l-isforzi biex jeqirdu d-differenza 

fil-pagi bejn is-sessi u jieħdu miżuri iktar 

attivi biex isaħħu l-parteċipazzjoni tan-

nisa fis-suq tax-xogħol; 

 

Emenda  12 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 19a (ġdid) 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 19a. Jistieden lill-Kummissarji 

responsabbli jiddiskutu, kull sena, l-

aspetti tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-

Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir mal-

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi; 
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