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Emenda 1
Jutta Steinruck
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jinnota l-importanza tas-settur tal-
konsumaturi, li jipprovdi impjieg lil kważi 
15 % tal-persuni impjegati kollha tal-UE, 
ta’ ħaddiema tas-sengħa u dawk bla 
sengħa, u b’mod partikolari l-importanza 
tiegħu għaż-żgħażagħ; jinnota wkoll li 
29 % tal-impriżi kollha tal-UE, inkluż parti 
kbira tal-SMEs, jiffunzjonaw f’dan is-
settur;

1. Jinnota l-importanza tas-settur tal-
konsumaturi, li jipprovdi impjieg lil kważi 
15 % tal-persuni impjegati kollha tal-UE, 
ta’ ħaddiema tas-sengħa u dawk bla 
sengħa, u b’mod partikolari l-importanza 
tiegħu għaż-żgħażagħ; jirrikonoxxi l-
approċċ tal-Kummissjoni bbażat fuq it-
twemmin li l-iffaċilitar tal-mobbiltà jista’ 
jgħin it-tkabbir tas-settur, iżda jenfasizza 
li pjazzament tax-xogħol transfruntier 
m’għandux jitqies bħala mezz ta’ ħruġ 
mill-kriżi; jinnota wkoll li 29 % tal-impriżi 
kollha tal-UE, inkluż parti kbira tal-SMEs, 
jiffunzjonaw f’dan is-settur;

Or. de

Emenda 2
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jinnota l-importanza tas-settur tal-
konsumaturi, li jipprovdi impjieg lil kważi 
15 % tal-persuni impjegati kollha tal-UE, 
ta’ ħaddiema tas-sengħa u dawk bla 
sengħa, u b’mod partikolari l-importanza 
tiegħu għaż-żgħażagħ;jinnota wkoll li 29 % 
tal-impriżi kollha tal-UE, inkluż parti kbira 
tal-SMEs, jiffunzjonaw f’dan is-settur;

1. Jinnota l-importanza tas-settur tal-
konsumaturi, li jipprovdi impjieg lil kważi 
15 % tal-persuni impjegati kollha tal-UE, 
ta’ ħaddiema tas-sengħa u dawk bla 
sengħa, u b’mod partikolari l-importanza 
tiegħu għaż-żgħażagħ; jinnota wkoll li 
29 % tal-impriżi kollha tal-UE, inkluż parti 
kbira tal-SMEs, jiffunzjonaw f’dan is-
settur; b’hekk jitlob interventi iktar 
konkreti għat-tisħiħ u l-promozzjoni ta’ 
impjieg ta’ kwalità fis-settur;

Or. it
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Emenda 3
Milan Cabrnoch
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li l-bejjiegħa qed joffru 
modi diversi u moderni għax-xiri u l-
bejgħ ta’ prodotti u servizzi li 
jikkontribwixxu għal għażla għall-
konsumatur aktar wiesa’ u opportunitajiet 
ta’ impjieg flessibbli, b’mod partikolari 
għaż-żgħażagħ u għal persuni li ilhom 
qiegħda;

Or. en

Emenda 4
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ pjan ta’ azzjoni 
koerenti uniku – li jikkoordina b’mod 
effettiv oqsma ta’ politika differenti - bil-
għan li tissaħħaħ il-prestazzjoni tas-settur 
tal-konsumaturi f’termini ekonomiċi, 
soċjali u ambjentali b’mod ugwali, 
f’konformità mal-objettivi tal-istrateġija 
Ewropa 2020, li tiffoka fuq il-
preservazzjoni u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ 
kwalità għolja u sostenibbli;  

Or. el

Emenda 5
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jemmen li, wara r-reċessjoni 



PE519.453v01-00 4/15 AM\1002479MT.doc

MT

ekonomika, is-settur, inklużi l-ħwienet 
ewlenin, sofra tnaqqis sinifikanti fl-
impjieg u kellu jirrikorri b’mod kbir 
għall-impożizzjoni ta’ reġimi ta’ xogħol 
b’inqas sigħat. Ċertu korporazzjonijiet 
multinazzjonali, anke jekk żammew livelli 
ta’ vijabilità pożittivi, użaw il-kriżi bħala 
skuża sabiex inaqqsu l-ħaddiema, jżidu l-
ammont ta’ xogħol, jużaw strumenti ta’ 
benefiċċji għall-impjiegi u tnaqqis tas-
sigħat;

Or. it

Emenda 6
Milan Cabrnoch
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-
konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ, 
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu jwettqu kompiti 
ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni;

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-
konsumaturi, b’enfasi speċjali fuq il-pajjiżi 
b’livelli għoljin ta’ rata ta’ qgħad fost iż-
żgħażagħ; sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ, 
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu jwettqu kompiti 
ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni u 
jirreaġixxu aħjar għall-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol;

Or. en

Emenda 7
Karima Delli
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-
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konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ, 
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu jwettqu kompiti 
ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni;

konsumaturi, permezz ta’ kunsiderazzjoni 
bir-reqqa għat-titjib tal-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, sabiex jiġi promoss il-ħolqien 
ta’ impjiegi, speċjalment għaż-żgħażagħ, 
għal persuni li ilhom qiegħda, għal
ħaddiema kbar fl-età u għal dawk diżabbli, 
kif ukoll biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati permezz tat-tagħlim tul il-ħajja
sabiex l-impjegati jkunu jistgħu jwettqu 
kompiti ġodda li jirriżultaw mill-
innovazzjoni;

Or. en

Emenda 8
Jutta Steinruck
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-
konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ, 
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu jwettqu kompiti 
ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni;

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-
konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ, 
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu jwettqu kompiti 
ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni;
f’dan ir-rigward jenfasizza wkoll ir-
responsabbiltà ta’ min iħaddem li jħejji 
b’mod regolari lill-impjegati għal bidliet u 
innovazzjonijiet fis-settur;

Or. de

Emenda 9
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-

2. Jenfasizza l-importanza li jiġi indirizzat 
in-nuqqas ta’ tlaqqigħ bejn il-ħiliet tal-
ħaddiema u r-rekwiżiti tas-settur tal-
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konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ, 
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu jwettqu kompiti 
ġodda li jirriżultaw mill-innovazzjoni;

konsumaturi, sabiex tissaħħaħ l-
impjegabbiltà, speċjalment taż-żgħażagħ,
ta’ persuni li ilhom qiegħda, ta’ ħaddiema 
kbar fl-età u ta’ dawk diżabbli, kif ukoll 
biex titqies il-ħtieġa li l-ħiliet jiġu 
aġġornati b’mod frekwenti sabiex l-
impjegati jkunu jistgħu mhux biss iwettqu
kompiti ġodda li jirriżultaw mill-
innovazzjoni iżda wkoll iwettqu s-snajja 
tradizzjonali, li huma skarsi ħafna;

Or. it

Emenda 10
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2α. B’kunsiderazzjoni ta’ dan u sabiex tiġi 
miġġielda b’mod effettiv il-problema tad-
diskrepanzi bejn il-ħiliet fl-industrija tal-
imnut, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
b’mod ċar il-ħtiġijiet ta’ dan is-settur 
f’termini ta’ kwalità u kwantità, bl-
involviment attiv tal-partijiet interessati 
kollha, inklużi l-imsieħba soċjali u s-
settur korporattiv; 

Or. el

Emenda 11
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jemmen li l-pagi tas-settur tal-
konsumaturi huma ġeneralment inqas 
mill-medja li tiġi rreġistrata fis-setturi l-
oħra u li dan iwassal għal nuqqas fil-
kompetenzi, peress li l-pagi baxxi jaqtgħu 
qalb il-ħaddiema kkwalifikati ħafna milli 
jibqgħu u milli jqisuh bħala settur fejn 
jistgħu jkollhom karriera. B’hekk 
jissuġġerixxi lill-Istati Membri u lill-
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intrapriżi sabiex jintroduċu fis-settur pagi 
li jippermettu ħajja dinjituża, dejjem bi 
ftehim mal-imsieħba soċjali;

Or. it

Emenda 12
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2b. Jiddispjaċih mill-fenomenu preżenti 
fis-settur li għandu rata għolja ta’ impjieg 
taż-żgħażagħ u turnover fejn tiġi 
rreġistrata tendenza li jiġi impjegat 
personal żagħżugħ li jitħallas ftit u 
b’kuntratti flessibbli li jiġi mbagħad 
sostitwit malli jikbru fl-età, il-kuntratt 
huwa stabbli u jiswa aktar. Jitlob lill-Istati 
Membri jistabbilixxu pjanijiet li 
jipprevedu inċentivi għat-taħriġ u t-taħriġ 
mill-ġdid professjonali tal-ħaddiema iktar 
anzjani. Jesprimi l-bżonn urġenti għall-
appoġġ ta’ dan is-settur sabiex jiġi offrut 
impjieg stabbli u dinjituż;

Or. it

Emenda 13
Emer Costello
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir użu akbar tal-
istrumenti eżistenti fil-livell tal-UE 
b’appoġġ għal sħubijiet strutturati bejn il-
fornituri ta’ ħiliet u l-impriżi, inkluż l-
Alleanzi tal-Ħiliet tas-Settur, fil-Programm 
Erasmus għal Kulħadd; jinkoraġġixxi l-
iżvilupp ta’ sħubijiet bejn l-iskejjel u l-
impriżi, bħas-sistemi ta’ taħriġ prattiku u 
skolastiku għall-apprendisti, appoġġati 
mill-Alleanza Ewropea għall-
Apprendistati;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir użu akbar tal-
istrumenti eżistenti u ppjanati fil-livell tal-
UE b’appoġġ għal sħubijiet strutturati bejn 
il-fornituri ta’ ħiliet u l-impriżi, inkluż l-
Alleanzi tal-Ħiliet tas-Settur, fil-Programm 
Erasmus għal Kulħadd u l-Garanzija 
Ewropea għaż-Żgħażagħ; jinkoraġġixxi l-
iżvilupp ta’ sħubijiet bejn l-iskejjel u l-
impriżi, bħas-sistemi ta’ taħriġ prattiku u 
skolastiku għall-apprendistati, appoġġati 
mill-Alleanza Ewropea għall-
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Apprendistati;

Or. en

Emenda 14
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jemmen li s-settur huwa 
kkaratterizzat minn flessibilità qawwija 
b’kuntratti temporanji jew permezz ta’ 
aġenziji ta’ xogħol temporanju anke 
sabiex jitwettqu attivitajiet ordinarji u 
b’xogħol fil-ġranet ta’ festa u l-Ħdud, 
xogħol billejl u filgħaxija b’konsegwenzi 
gravi għas-saħħa u l-ħajja soċjali.
Jitlob lill-Istati Membri japprovaw liġijiet 
stretti dwar il-ftuħ nhar ta’ Ħadd u s-
sigħat ta’ filgħaxija fis-settur tal-
konsumaturi sabiex jitjieb il-bilanċ bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata tal-ħaddiema u 
jiġi żgurat li l-SMEs tas-settur ikunu 
jistgħu jibqgħu operattivi.
Jitlob, inkella, lill-Istati Membri u l-
imsieħba soċjali jqisu x-xogħol nhar ta’ 
Ħadd bħala dejjem volontarju, mħallas 
kif xieraq, ibbilanċjat b’perjodi ta’ 
mistrieħ bħala kumpens u limitat 
f’perjodu ta’ sena u b’eċċezzjonijiet 
ġustifikati kif xieraq;

Or. it

Emenda 15
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3b. Jistieden lill-imsieħba soċjali jsegwu l-
eżempju tal-bosta ftehimiet fuq livell ta’ 
intrapriżi li ppromwovew ħinijiet ta’ 
xogħol awtoġestiti sabiex il-personal ikun
jista’ jippjana minn ġimgħat qabel is-
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sahra jew is-siegħat żejda minflok jintalab 
minn ftit qabel. kif ukoll jippermettu l-
għażla ta’ punti ta’ bejgħ differenti minn 
dawk tas-soltu għall-bżonnijiet personali;

Or. it

Emenda 16
Milan Cabrnoch
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda tas-suq u
jippromovu attivitajiet favur l-ambjent;

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda tas-suq sabiex 
tiżdied il-kompetittività tas-settur tal-
konsumaturi tal-UE, jitbaxxew il-
prezzijiet għall-konsumaturi, titjieb il-
kwalità tas-servizz u jinħolqu 
opportunitajiet ta’ impjieg ġodda;

Or. en

Emenda 17
Jürgen Creutzmann
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda tas-suq u 
jippromovu attivitajiet favur l-ambjent;

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs, b’mod 
partikolari dawk innovattivi li jindirizzaw 
il-ħtiġijiet ġodda tas-suq u jippromovu 
attivitajiet favur l-ambjent;

Or. en

Emenda 18
Karima Delli
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi li 

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi, 
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jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda tas-suq u 
jippromovu attivitajiet favur l-ambjent;

speċjalment dawk tal-ekonomija soċjali, li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda tas-suq, il-
ħtiġijiet soċjali li qed jiżdiedu u 
jippromovu attivitajiet favur l-ambjent;

Or. en

Emenda 19
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda tas-suq u 
jippromovu attivitajiet favur l-ambjent;

4. Jitlob biex jingħata aktar appoġġ u 
inkoraġġiment lill-SMEs innovattivi u lill-
kooperattivi li jindirizzaw il-ħtiġijiet ġodda 
tas-suq u jippromovu attivitajiet favur l-
ambjent u soċjalment responsabbli;

Or. it

Emenda 20
Milan Cabrnoch
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota xejriet importanti ġodda li jsaħħu 
l-effiċjenza fil-forniment ta’ servizzi tal-
konsumaturi u jinkoraġġixxi l-appoġġ għal 
tali żviluppi, inkluż fil-qafas tas-Suq Uniku 
Diġitali; jitlob biex jingħata appoġġ 
addizzjonali lill-bejjiegħa żgħar minħabba 
li dawn ġeneralment għandhom inqas 
saħħa biex iżommu ruħhom aġġornati mat-
tibdiliet teknoloġiċi;

5. Jinnota xejriet importanti ġodda li jsaħħu 
l-effiċjenza fil-forniment ta’ servizzi tal-
konsumaturi u jinkoraġġixxi l-appoġġ għal 
tali żviluppi, inkluż fil-qafas tas-Suq Uniku 
Diġitali, b’mod partikolari l-iżvilupp
transkonfinali tiegħu; jitlob biex jingħata 
appoġġ addizzjonali lill-bejjiegħa żgħar 
minħabba li dawn ġeneralment għandhom 
inqas saħħa biex iżommu ruħhom 
aġġornati mat-tibdiliet teknoloġiċi;

Or. en

Emenda 21
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Juri li n-negozjanti tal-ħwienet 
ewlenin ġabru l-maġġoranza tal-
benefiċċji, għad-detriment tal-intrapriżi 
żgħar u medji, permezz tal-kapaċità 
tagħhom li jisfruttaw l-ekonomija tal-
kobor, iżidu l-produttività u joffru 
prezzijiet orħos. Dan iqajjem tħassib dwar 
il-koeżjoni soċjali u lokali, bl-għajbien 
tal-ħwienet żgħar fiż-żoni ċentrali tal-
ibliet, fl-ibliet iż-żgħar u fiż-żoni rurali 
favur parks u ċentri tax-xiri barra mill-
ibliet, li jagħmel diffiċli l-aċċess għall-
prodotti primarji, speċjalment għall-
persuni anzjani u dawk b’diżabilità. Dan 
ħoloq telf konsiderevoli ta’ postijiet ta’ 
xogħol għall-bejjiegħa bl-imnut żgħar. 
Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u l-
Istati Membri jiggarantixxu investimenti 
u inċentivi sabiex jiġu appoġġjati l-SMEs 
tas-settur u jintroduċu liġi stretta dwar id-
dixxiplina tas-sigħat ta’ ftuħ sabiex tiġi 
żgurata kompetizzjonali ġusta;

Or. it

Emenda 22
Jutta Steinruck
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li x-xogħol mhux dikjarat 
jirrappreżenta kwistjoni importanti fis-
settur tal-konsumaturi, iġib miegħu riskji 
soċjali kbar u ħaddiema b’introjtu baxx li 
jkunu esklużi minn assigurazzjoni tas-
saħħa u l-benefiċċji soċjali, u jitlob biex il-
leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol eżistenti 
tkun implimentata b’mod xieraq; jilqa’ l-
inizjattiva tal-Kummissjoni li tidħol fi 
djalogu mal-partijiet interessati fis-settur 
tal-konsumatur, fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea, biex tiġġieled ix-xogħol mhux 
dikjarat, tevalwa l-impatt tal-ekonomija 
informali fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol 

6. Jinnota li x-xogħol mhux dikjarat 
jirrappreżenta kwistjoni importanti fis-
settur tal-konsumaturi, iġib miegħu riskji 
soċjali kbar u ħaddiema b’introjtu baxx li 
jkunu esklużi minn assigurazzjoni tas-
saħħa u l-benefiċċji soċjali, jolqot ħażin 
lill-ekonomiji tal-Istati Membri u l-
vijabilità finanzjarja tal-mudell soċjali 
Ewropew, u jdgħajjef il-finanzjament u d-
distribuzzjoni tal-benefiċċji soċjali u s-
servizzi pubbliċi; josserva bi tħassib in-
nuqqas ta’ persunal tal-awtoritajiet tal-
impjiegi f’ħafna Stati Membri; jitlob biex 
il-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol 
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u tidentifika approċċ tal-UE li jiġġieled 
kontrih.

eżistenti tkun implimentata b’mod xieraq u 
biex jiżdiedu l-ispezzjonijiet tax-xogħol; 
jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tidħol 
fi djalogu mal-partijiet interessati fis-settur 
tal-konsumatur, fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea, biex tiġġieled ix-xogħol mhux 
dikjarat, tevalwa l-impatt tal-ekonomija 
informali fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u tidentifika approċċ tal-UE li jiġġieled 
kontrih.

Or. de

Emenda 23
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jinnota li x-xogħol mhux dikjarat 
jirrappreżenta kwistjoni importanti fis-
settur tal-konsumaturi, iġib miegħu riskji 
soċjali kbar u ħaddiema b’introjtu baxx li 
jkunu esklużi minn assigurazzjoni tas-
saħħa u l-benefiċċji soċjali, u jitlob biex il-
leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol eżistenti 
tkun implimentata b’mod xieraq;jilqa’ l-
inizjattiva tal-Kummissjoni li tidħol fi 
djalogu mal-partijiet interessati fis-settur 
tal-konsumatur, fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea, biex tiġġieled ix-xogħol mhux 
dikjarat, tevalwa l-impatt tal-ekonomija 
informali fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u tidentifika approċċ tal-UE li jiġġieled 
kontrih.

6. Jinnota li x-xogħol mhux dikjarat 
jirrappreżenta kwistjoni importanti fis-
settur tal-konsumaturi, iġib miegħu riskji 
soċjali kbar u ħaddiema b’introjtu baxx li 
jkunu esklużi minn assigurazzjoni tas-
saħħa u l-benefiċċji soċjali, u jitlob biex il-
leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol eżistenti 
tkun implimentata b’mod xieraq;jilqa’ l-
inizjattiva tal-Kummissjoni li tidħol fi 
djalogu mal-partijiet interessati fis-settur 
tal-konsumatur, fil-qafas tal-Pjattaforma 
Ewropea, biex tiġġieled ix-xogħol mhux 
dikjarat, tevalwa l-impatt tal-ekonomija 
informali fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u tidentifika approċċ tal-UE li jiġġieled 
kontrih.Ikun xieraq li l-assoċjazzjonijiet 
ta’ min iħaddem ikeċċu lill-impjegaturi li 
jużaw l-impjieg illegali;

Or. it

Emenda 24
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 – punt 1 (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(1) (1) Japprezza s-sejħa għas-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni permezz tal-iżvilupp tal-
ħwienet imsejħa "intelliġenti" li jnaqqsu 
r-riskju ta’ inċidenti fit-trasport ta’ 
tagħbijiet tqal f’wieħed mis-setturi li 
jinsabu f’riskju għoli b’referenza 
partikolari għall-istress tax-xogħol relatat 
u l-mard muskoloskeletali mill-qagħda 
mhux korretta. Għal dan l-aħħar aspett, 
jistieden lill-Kummissjoni tintervjeni billi 
terġa’ tniedi l-abbozz ta’ direttiva li ġie 
abbandunat żmien ilu;

Or. it

Emenda 25
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 – punt 2 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(2) Jiddispjaċih mill-fatt li anke jekk il-
franchising jitqies bħala strument utli ta’ 
tkabbir fis-settur u ta’ ħolqien ta’ impjieg, 
f’ċertu każijiet, ma jiġux applikati għall-
ħaddiema tal-kumpaniji franchisee l-
kuntratti tan-negozju fis-seħħ fil-
kumpanija franchisor;

Or. it

Emenda 26

Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 – punt 3 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(3) Jemmen li d-djalogu soċjali fis-settur 
tal-konsumaturi laħaq livell sodisfaċenti u 
għal din ir-raġuni japprezza d-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni li twaqqaf Grupp 
permanenti dwar il-Kompetittività tas-
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Settur tal-Konsumaturi li jinvolvi l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati rilevanti 
kollha;

Or. it

Emenda 27
Andrea Cozzolino
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 – punt 4 (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(4) Jiddispjaċih dwar in-nuqqas fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
kwalunkwe referenza għall-fenomeni ta’ 
dumping soċjali li jeżistu fis-settur u li 
jwasslu ċertu kumpaniji multinazzjonali 
jinvestu f’pajjiżi fejn huma ostakolati l-
libertà ta’ assoċjazzjoni u l-libertà 
kuntrattwali kollettiva;

Or. it

Emenda 28
Milan Cabrnoch
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Iqis li l-leġiżlazzjoni tas-suq tal-
konsumaturi għandha tkun ibbażata aktar 
bir-reqqa fuq l-evidenza, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li jiġi 
eżaminat u mifhum b’mod xieraq l-impatt 
tal-leġiżlazzjoni fuq l-impriżi ż-żgħar;

Or. en

Emenda 29
Milan Cabrnoch
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Jitlob għal azzjonijiet - fil-livell tal-UE 
u f’dak nazzjonali - biex jitneħħew ir-
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restrizzjonijiet regolatorji u l-ostakoli 
amministrattivi mhux meħtieġa kollha li 
jistgħu jillimitaw it-tkabbir, l-innovazzjoni 
u l-ħolqien ta’ impjiegi f’dawn is-setturi; 

Or. en

Emenda 30
Emer Costello
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Billi 8.7 % tal-popolazzjoni Ewropea 
ma setgħetx taċċessa kwantitajiet u 
kwalità xierqa ta’ ikel fl-2010; jenfasizza 
l-importanza ta’ politika tal-UE li 
tappoġġa aċċess għal ħwienet tal-ikel bl-
imnut li jipprovdu ikel ta’ kwalita tajba 
affordjabbli, b’mod partikolari f’żoni 
żvantaġġati, kif ukoll tappoġġa impjiegi 
diċenti;

Or. en

Emenda 31
Jürgen Creutzmann
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-importanza ta’ bejjiegħa 
ta’ daqs żgħir u medju biex jerġgħu 
jissaħħu ċ-ċentri tal-bliet u l-irħula, għad-
diversità u l-ispirtu ħaj tagħhom, għall-
forniment ta’ ħwienet fil-qrib pereżempju 
għal nies kbar fl-età, u għall-impjieg 
f’żoni rurali. 

Or. en


