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Emenda 27
Frédéric Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Europea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 149 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 149 u 14
tiegħu,

Or. fr

Emenda 28
Frédéric Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, u b'mod partikolari l-
Artikoli 29 u 36 tagħha,

Or. fr

Emenda 29
Phil Bennion

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew18 approva l-proposta tal-
Kummissjoni għal Strateġija tal-Ewropa 
2020 għal impjiegi u għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv19. Il-
Kunsill Ewropew irrakkomanda 

(1) Fis-17 ta’ Ġunju 2010, il-Kunsill 
Ewropew18 approva l-proposta tal-
Kummissjoni għal Strateġija tal-Ewropa 
2020 għal impjiegi u għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv19. Il-
Kunsill Ewropew irrakkomanda 
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mobilizzazzjoni sħiħa tal-istrumenti u l-
politiki xierqa tal-UE għall-appoġġ biex 
jinkisbu l-objettivi komuni u ħeġġeġ lill-
Istati Membri biex iżidu l-azzjoni 
koordinata. Is-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi (PES) għandhom rwol ċentrali 
biex tintlaħaq il-mira tal-Ewropa 2020 ta' 
rata ta' impjiegi ta' 75 % għan-nisa u l-
irġiel ta’ bejn l-20 u l-64 sena sal-2020.

mobilizzazzjoni sħiħa tal-istrumenti u l-
politiki xierqa tal-UE għall-appoġġ biex 
jinkisbu l-objettivi komuni u ħeġġeġ lill-
Istati Membri biex iżidu l-azzjoni 
koordinata. Is-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi (PES) għandhom rwol ċentrali 
biex tintlaħaq il-mira tal-Ewropa 2020 ta' 
rata ta' impjiegi ta' 75 % għan-nisa u l-
irġiel ta’ bejn l-20 u l-64 sena sal-2020, 
partikolarment billi jitnaqqas il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ.

__________________ __________________
18 Nru: EUCO 13/10 datata s-17/6/2010. 18 Nru: EUCO 13/10 datata s-17/6/2010.
19 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Ewropa 2020, Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv", 
COM(2010) 2020 tat-3 ta' Marzu 2010.

19 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
"Ewropa 2020, Strateġija għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv", 
COM(2010) 2020 tat-3 ta' Marzu 2010.

Or. en

Emenda 30
Frédéric Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
huma Servizzi ta' Interess Ekonomiku 
Ġenerali u bħala tali huma rregolati bl-
Artikolu 14 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 36 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Barra 
minn hekk, l-Artikolu 29 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea jiddikjara li "kull persuna 
għandha d-dritt ta' aċċess għal servizz ta' 
impjieg mingħajr ħlas".

Or. fr
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Emenda 31
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, fil-21 ta' Ottubru 2010, il-
Kunsill adotta linji gwida għall-politiki 
dwar l-impjiegi. Dawn il-linji gwida 
integrati jorjentaw lill-Istati Membri fid-
definizzjoni tal-programmi nazzjonali ta' 
riforma tagħhom u fl-implimentazzjoni 
tar-riformi. Il-linji gwida dwar l-impjiegi 
jiffurmaw il-bażi għal 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 
li l-Kunsill jindirizza lill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 148(4) tat-TFUE. F’dawn 
l-aħħar snin dawn inkludew 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar il-
funzjonament u l-kapaċità tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi u l-effettività tal-
politiki attivi tas-suq tax-xogħol fl-Istati 
Membri.

imħassar

Or. pt

Emenda 32
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fil-qagħda ekonomika attwali, il-
mobilità tax-xogħol ħolqot sitwazzjonijiet 
li fihom ħaddiema minn żoni 
ekonomikament periferiċi huma obbligati 
jemigraw.

Or. pt
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Emenda 33
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn ir-rakkomandazzjonijiet igawdu 
aktar appoġġ b'bażi ta' evidenza mtejba, 
b'rispons dwar is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-politika u 
b'kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi tal-Istati Membri. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet igawdu aktar appoġġ 
b'bażi ta' evidenza mtejba, b'rispons dwar 
is-suċċess tal-implimentazzjoni tal-politika 
u b'kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi tal-Istati Membri. Għal dan il-
għan, in-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li se jiġi stabbilit skont din id-
Deċiżjoni għandu jwettaq inizjattivi 
konkreti bħal sistemi tal-valutazzjoni 
komparattiva bbażati fuq evidenza komuni, 
attivitajiet tat-tagħlim reċiproku 
korrispondenti, għajnuna reċiproka bejn il-
membri tan-netwerk u l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet strateġiċi għall-
immodernizzar tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi. L-għarfien speċifiku tan-netwerk 
u tal-membri individwali tiegħu għandu 
jintuża wkoll biex jipprovdi, fuq talba tal-
Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) u l-Kumitat tal-Impjiegi 
(EMCO), evidenza għall-iżvilupp tal-
politiki dwar l-impjiegi.

(4) Dawn ir-rakkomandazzjonijiet igawdu 
aktar appoġġ b'bażi ta' evidenza mtejba, 
b'rispons dwar is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-politika u 
b'kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi tal-Istati Membri. Għal dan il-
għan, in-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li se jiġi stabbilit skont din id-
Deċiżjoni għandu jwettaq inizjattivi 
konkreti bħal sistemi tal-valutazzjoni 
komparattiva bbażati fuq evidenza komuni, 
attivitajiet tat-tagħlim reċiproku 
korrispondenti, għajnuna reċiproka bejn il-
membri tan-netwerk u l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet strateġiċi għall-
immodernizzar tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi. L-għarfien speċifiku tan-netwerk 
u tal-membri individwali tiegħu għandu 
jintuża wkoll biex jipprovdi, fuq talba tal-
Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) u l-Kumitat tal-Impjiegi 
(EMCO), evidenza għall-iżvilupp tal-
politiki dwar l-impjiegi meħtieġa 
speċifikament biex jiġi indirizzat il-livell 
għoli ta' qgħad fost il-gruppi vulnerabbli 
u ż-żgħażagħ b'mod partikolari.

Or. en

Emenda34
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn ir-rakkomandazzjonijiet igawdu 
aktar appoġġ b'bażi ta' evidenza mtejba, 
b'rispons dwar is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-politika u 
b'kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi tal-Istati Membri. Għal dan il-
għan, in-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li se jiġi stabbilit skont din id-
Deċiżjoni għandu jwettaq inizjattivi 
konkreti bħal sistemi tal-valutazzjoni 
komparattiva bbażati fuq evidenza komuni, 
attivitajiet tat-tagħlim reċiproku 
korrispondenti, għajnuna reċiproka bejn il-
membri tan-netwerk u l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet strateġiċi għall-
immodernizzar tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi. L-għarfien speċifiku tan-netwerk 
u tal-membri individwali tiegħu għandu 
jintuża wkoll biex jipprovdi, fuq talba tal-
Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) u l-Kumitat tal-Impjiegi 
(EMCO), evidenza għall-iżvilupp tal-
politiki dwar l-impjiegi.

(4) Dawn ir-rakkomandazzjonijiet igawdu 
aktar appoġġ b'bażi ta' evidenza mtejba, 
b'rispons dwar is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-politika u 
b'kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi tal-Istati Membri. Għal dan il-
għan, in-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li se jiġi stabbilit skont din id-
Deċiżjoni għandu jwettaq inizjattivi 
konkreti bħal sistemi tal-valutazzjoni 
komparattiva bbażati fuq evidenza komuni, 
attivitajiet tat-tagħlim reċiproku 
korrispondenti, għajnuna reċiproka bejn il-
membri tan-netwerk u l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet strateġiċi għall-
immodernizzar tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi. L-għarfien speċifiku tan-netwerk 
u tal-membri individwali tiegħu għandu 
jintuża wkoll biex jipprovdi, fuq talba tal-
Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) u l-Kumitat tal-Impjiegi tal-
Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni, 
evidenza għall-iżvilupp tal-politiki dwar l-
impjiegi.

Or. de

Emenda 35
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Dawn ir-rakkomandazzjonijiet igawdu 
aktar appoġġ b'bażi ta' evidenza mtejba, 
b'rispons dwar is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-politika u 
b'kooperazzjoni bejn is-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi tal-Istati Membri. Għal dan 
il-għan, in-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi 

(4) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li se jiġi stabbilit skont din id-
Deċiżjoni għandu jwettaq inizjattivi 
konkreti bħal sistemi tal-valutazzjoni 
komparattiva bbażati fuq evidenza komuni, 
attivitajiet tat-tagħlim reċiproku 
korrispondenti, għajnuna reċiproka bejn il-
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tal-Impjiegi li se jiġi stabbilit skont din id-
Deċiżjoni għandu jwettaq inizjattivi 
konkreti bħal sistemi tal-valutazzjoni 
komparattiva bbażati fuq evidenza komuni, 
attivitajiet tat-tagħlim reċiproku 
korrispondenti, għajnuna reċiproka bejn il-
membri tan-netwerk u l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet strateġiċi għall-
immodernizzar tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi. L-għarfien speċifiku tan-netwerk 
u tal-membri individwali tiegħu għandu 
jintuża wkoll biex jipprovdi, fuq talba tal-
Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO)  u l-Kumitat tal-Impjiegi 
(EMCO), evidenza għall-iżvilupp tal-
politiki dwar l-impjiegi.

membri tan-netwerk u l-implimentazzjoni 
ta' azzjonijiet strateġiċi għall-
immodernizzar tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi. L-għarfien speċifiku tan-netwerk 
u tal-membri individwali tiegħu għandu 
jintuża wkoll biex jipprovdi, fuq talba tal-
Kunsill tal-Impjiegi, Politika Soċjali, 
Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur 
(EPSCO) u l-Kumitat tal-Impjiegi 
(EMCO), evidenza għall-iżvilupp tal-
politiki dwar l-impjiegi.

Or. pt

Emenda 36
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi stabbilit skont din id-Deċiżjoni 
għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-EMCO abbażi tal-Artikolu 150 tat-
TFUE u għandu jikkontribwixxi għall-
ħidma tiegħu bħala fornitur tal-evidenza 
fattwali u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-politika. Il-kontribut 
tan-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi lill-Kunsill se jgħaddi mill-
EMCO. B’mod partikolari, l-għarfien 
konġunt tan-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi dwar aspetti tat-twassil tal-
politiki dwar l-impjieg u l-analiżi 
komparattiva tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi jista' jkun ta' għajnuna għal min 
jieħu deċiżjonijiet politiċi kemm f'livell 
nazzjonali kif ukoll f'livell tal-Unjoni fil-

(6) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi stabbilit skont din id-Deċiżjoni 
għandu jaħdem f'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-EMCO abbażi tal-Artikolu 150 tat-
TFUE u għandu jikkontribwixxi għall-
ħidma tiegħu bħala fornitur tal-evidenza 
fattwali u r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni tal-politika. Il-kontribut 
tan-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi lill-Kunsill se jgħaddi mill-
EMCO. B’mod partikolari, l-għarfien 
konġunt tan-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi 
tal-Impjiegi dwar aspetti tat-twassil tal-
politiki dwar l-impjieg u l-analiżi 
komparattiva tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi jista' jkun ta' għajnuna għal min 
jieħu deċiżjonijiet politiċi kemm f'livell 
nazzjonali kif ukoll f'livell tal-Unjoni fil-
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valutazzjoni u t-tfassil tal-politiki dwar l-
impjiegi.

valutazzjoni u t-tfassil tal-politiki dwar l-
impjiegi, u dan jgħin biex jintlaħqu l-miri 
speċifiċi għall-pajjiżi u biex tingħata 
spinta lir-rata tal-impjieg, billi tiġi 
indirizzata l-problema ta' postijiet vakanti 
fis-suq intern.

Or. en

Emenda 37
Phil Bennion

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi tal-politika 
fil-qasam tal-impjiegi bħar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
Twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ21. In-
netwerk jista’ jappoġġa wkoll inizjattivi li 
għandhom l-għan li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ 
għax-xogħol, anki bi trasparenza aħjar tal-
ħiliet u l-kwalifiki.

(7) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi tal-politika 
fil-qasam tal-impjiegi bħar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
Twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ21. In-
netwerk għandu jistabbilixxi u 
jikkondividi l-aħjar prassi dwar l-
identifikazzjoni ta' NEETs u dwar l-
iżvilupp ta' inizjattivi biex ikun żgurat li 
dawn iż-żgħażagħ jiksbu l-ħiliet meħtieġa 
biex jidħlu u jibqgħu fis-suq tax-xogħol. 
In-netwerk jista’ jappoġġa wkoll inizjattivi 
li għandhom l-għan li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ 
għax-xogħol, anki bi trasparenza aħjar tal-
ħiliet u l-kwalifiki u l-promozzjoni ta' 
apprendistati u tagħlim ibbażat fuq ix-
xogħol.

__________________ __________________
21 Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
twaqqif ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ 
(7123/13)

21 Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
twaqqif ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ 
(7123/13)

Or. en
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Emenda 38
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi tal-politika 
fil-qasam tal-impjiegi bħar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
Twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ21. In-
netwerk jista’ jappoġġa wkoll inizjattivi li 
għandhom l-għan li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ 
għax-xogħol, anki bi trasparenza aħjar tal-
ħiliet u l-kwalifiki.

(7) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-inizjattivi tal-politika 
fil-qasam tal-impjiegi bħar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
Twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ21. In-
netwerk jista’ jappoġġa wkoll inizjattivi li 
għandhom l-għan li jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ 
għax-xogħol, li jagħtu pariri lil min ifittex 
ix-xogħol dwar l-apprendistati, l-iskemi 
tat-taħriġ u l-edukazzjoni avvanzata, bi 
trasparenza aħjar tal-ħiliet u l-kwalifiki, 
meħtieġa għal adattament aħjar għall-
ħtiġijiet tas-suq u r-rekwiżiti tal-
impjegaturi.

__________________ __________________
21 Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
twaqqif ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ 
(7123/13)

21 Ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-
twaqqif ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ 
(7123/13)

Or. en

Emenda 39
Phil Bennion

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
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Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom itejbu l-effettività tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u jippermettu 
nfiq pubbliku li jkun aktar effiċjenti.

Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom itejbu l-effettività tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u jippermettu 
nfiq pubbliku li jkun aktar effiċjenti. In-
Netwerk għandu jikkoopera wkoll mas-
servizzi privati tal-impjiegi.

Or. en

Emenda 40
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
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għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom itejbu l-effettività tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u jippermettu 
nfiq pubbliku li jkun aktar effiċjenti.

għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom, biex b'hekk jiġi żgurat tqabbil 
aħjar tal-ħiliet u l-kwalifiki ta' min ifittex 
xogħol mal-ħtiġijiet tal-impjegaturi. L-
inizjattivi mwettqa min-Netwerk 
għandhom itejbu l-effettività tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi u jippermettu nfiq 
pubbliku li jkun aktar effiċjenti.

Or. en

Emenda 41
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom itejbu l-effettività tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u jippermettu 
nfiq pubbliku li jkun aktar effiċjenti.

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki u 
strutturi ta' ħidma fl-Istati Membri. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom itejbu l-effettività tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u jippermettu 
nfiq pubbliku li jkun aktar effiċjenti.
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Or. de

Emenda 42
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom itejbu l-effettività tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u 
jippermettu nfiq pubbliku li jkun aktar 
effiċjenti.

(8) In-Netwerk tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi għandu jirrinforza l-kooperazzjoni 
bejn il-membri tiegħu, jiżviluppa inizjattivi 
konġunti li jkollhom l-għan li jagħmlu 
skambju tal-informazzjoni u tal-aħjar 
prattiki fl-oqsma kollha koperti mis-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, jagħmel 
analiżi komparattiva u jagħti pariri kif 
ukoll jippromwovi approċċi innovattivi fit-
twassil tas-servizzi tal-impjiegi. Permezz 
tat-twaqqif ta' dan in-netwerk se jkun jista' 
jsir paragun ibbażat fuq l-evidenza u 
orjentat lejn il-prestazzjoni tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi kollha li jwassal 
għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki. 
B’dawn ir-riżultati, il-membri tan-netwerk 
għandhom ikunu jistgħu jiffurmaw it-
tfassil u t-twassil tas-servizzi tal-impjiegi fi 
ħdan ir-responsabbiltajiet speċifiċi 
tagħhom. L-inizjattivi mwettqa min-
Netwerk għandhom jgħinu fl-iżgurar ta' 
reazzjoni aħjar għall-karatteristiċi 
speċifiċi tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 
f'kull Stat Membru, u għal dan il-għan 
jeħtieġ li jiġi pprovdut finanzjament 
adegwat.

Or. pt

Emenda 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Sabiex ikun żgurat li l-kompiti 
komuni tal-PES ikunu mqabbla sew mas-
sitwazzjoni attwali fis-suq tax-xogħol, l-
Eurostat għandu jkollu ċifri f'ħin reali 
tal-qgħad fil-livell NUTS 3.

Or. fr

Emenda 44
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi kif 
nominati mill-Istati Membri, u

(a) is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi kif 
nominati mill-Istati Membri, li għandhom 
jibagħtu rappreżentant wieħed, u

Or. de

Emenda 45
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) is-sħab soċjali;

Or. pt

Emenda 46
Frédéric Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri b’Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li huma reġjonali u awtonomi 
għandhom jiżguraw rappreżentanza 
adegwata fl-inizjattivi speċifiċi tan-
Netwerk.

3. L-Istati Membri b’Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li huma lokali jew reġjonali u 
awtonomi għandhom jiżguraw 
rappreżentanza adegwata fl-inizjattivi 
speċifiċi tan-Netwerk. Ir-rappreżentanti 
tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi  
nazzjonali għandhom ukoll jagħmlu kull 
sforz biex jiżguraw li l-opinjonijiet u l-
esperjenza tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali jiġu inkorporati fl-attivitajiet 
tan-Netwerk, u biex iżommu lil dawn l-
awtoritajiet lokali u reġjonali infurmati 
bis-sħiħ dwar l-attivitajiet tiegħu.

Or. fr

Emenda 47
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri b’Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li huma reġjonali u awtonomi 
għandhom jiżguraw rappreżentanza 
adegwata fl-inizjattivi speċifiċi tan-
Netwerk.

3. L-Istati Membri b’Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi li huma reġjonali u awtonomi 
għandhom jiżguraw rappreżentanza 
adegwata fl-inizjattivi speċifiċi tan-
Netwerk. Kull Stat Membru għandu jkollu 
vot wieħed fin-'Netwerk' 
indipendentement min-numru ta' servizzi 
ta' impjieg reġjonali.

Or. de

Emenda 48
Frédéric Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex in-Netwerk jiġi megħjun 
jiddetermina l-livell responsabbli xieraq, 
rappreżentant innominat mill-Kumitat 
tar-Reġjuni għandu jingħata status ta' 
osservatur fin-Netwerk.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'xi Stati Membri, l-awtoritajiet lokali huma direttament responsabbli għas-servizzi pubbliċi 
tal-impjiegi jew għal attivitajiet bħal skemi ta' taħriġ vokazzjonali, l-antiċipazzjoni ta' ħtiġijiet 
ta' ħiliet fis-suq tax-xogħol u l-għajnuna għall-impjieg. Għalhekk, il-kwalità tal-kontribut tan-
Netwerk għall-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni tittejjeb jekk l-esperjenza u l-
prattika fil-livell lokali jiġu rikonoxxuti formalment u jiġu inkorporati fil-ħidma tiegħu.

Emenda 49
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għall-impjiegi u tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, u l-miri 
ewlenin tagħha speċjalment dawk li 
għandhom x’jaqsmu mal-impjiegi;

(a) għal aktar kooperazzjoni dwar 
inizjattivi speċifiċi għall-modernizzazzjoni 
tal-PES fil-kuntest tal-kriżi ekonomika 
attwali bl-għan li jintlħaqu l-objettivi tal-
istrateġija Ewropa 2020 għall-impjiegi u 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, 
u l-miri ewlenin tagħha speċjalment dawk 
li għandhom x’jaqsmu mal-impjiegi;

Or. en

Emenda 50
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għall-appoġġ tal-gruppi soċjali l-
aktar vulnerabbli b'rati għoljin ta' qgħad, 
speċjalment iż-żgħażagħ u l-ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età;

Or. en

Emenda 51
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għall-promozzjoni tax-xogħol 
deċenti;

Or. en

Emenda 52
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-funzjonament aħjar tas-swieq tax-
xogħol fl-UE;

(b) għall-funzjonament aħjar tas-swieq tax-
xogħol fl-UE billi l-prestazzjoni tas-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi titqabbel 
mal-benchmarks relevanti;

Or. en

Emenda 53
Inês Cristina Zuber
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-funzjonament aħjar tas-swieq 
tax-xogħol fl-UE;

(b) għall-promozzjoni ta' xogħol bi 
drittijiet soċjali u tax-xogħol f'kull Stat 
Membru;

Or. pt

Emenda 54
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għall-integrazzjoni aħjar tas-swieq tax-
xogħol;

(c) għall-identifikazzjoni tal-aħjar 
prattiki, għall-integrazzjoni aħjar tas-swieq 
tax-xogħol;

Or. en

Emenda 55
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal aktar mobilità ġeografika u 
okkupazzjonali;

(d) għal aktar mobilità volontarja
ġeografika u okkupazzjonali;

Or. en

Emenda 56
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għal aktar mobilità ġeografika u 
okkupazzjonali;

(d) għal mobilità ġeografika u 
okkupazzjonali;

Or. pt

Emenda 57
Phil Bennion

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ permezz tal-monitoraġġ u l-
appoġġ tal-implimentazzjoni ta' inizjattivi 
bħall-Garanzija għaż-Zgħażagħ;

Or. en

Emenda 58
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għal involviment aktar suffiċjenti fit-
tagħlim reċiproku u f'attivitajiet ta' 
valutazzjoni komparattiva fl-Istati 
Membri;

Or. en

Emenda 59
Heinz K. Becker
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għal aktar benchlearning sabiex l-
aħjar prattika tkun tista' tiġi implimentata 
aħjar.

Or. de

Emenda 60
Phil Bennion

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) għall-identifikazzjoni ta' lakuni fil-
ħiliet u għall-għoti ta' informazzjoni dwar 
kemm huma kbar u fejn jinsabu;

Or. en

Emenda 61
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) għall-kontribuzzjoni għall-
evalwazzjoni u l-valutazzjoni bil-għan li 
jitnedew inizjattivi politiċi tas-suq tax-
xogħol li jsiru meħtieġa f'perjodu ta' 
żmien qasir;

Or. de
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Emenda 62
Frédéric Daerden

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi tal-
valutazzjoni komparattiva bbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza bil-għan li jistabbilixxu mutur 
adegwat għat-tagħlim reċiproku. Huwa 
għandu wkoll jipparteċipa b'mod attiv fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u prattiki mal-
oħrajn.

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi tal-
valutazzjoni komparattiva bbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza bil-għan li jistabbilixxu mutur 
adegwat għat-tagħlim reċiproku. Huwa 
għandu wkoll jipparteċipa b'mod attiv fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u prattiki mal-
oħrajn. L-objettiv bl-ebda mod m'għandu 
jkun li tinħoloq "klassifikazzjoni" jew li 
jiġu definiti objettivi, iżda pjuttost għandu 
jkun li jiġi ffaċilitat it-tagħlim abbażi ta' 
metodoloġija komuni.

Or. fr

Emenda 63
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi tal-
valutazzjoni komparattiva bbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza bil-għan li jistabbilixxu mutur 
adegwat għat-tagħlim reċiproku. Huwa 
għandu wkoll jipparteċipa b'mod attiv fl-

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi tal-
valutazzjoni komparattiva bbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza mill-Istati Membri kollha bil-
għan li jistabbilixxu mutur adegwat għat-
tagħlim reċiproku. Huwa għandu wkoll 
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implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u prattiki mal-
oħrajn.

jipparteċipa b'mod attiv fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u l-aħjar prattiki 
mal-oħrajn.

Or. en

Emenda 64
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi tal-
valutazzjoni komparattiva bbażati fuq l-
evidenza mal-Ewropa kollha fost is-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi abbażi tal-użu 
tal-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi 
biex jivvalutaw il-prestazzjonijiet tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u biex jiġbru 
evidenza bil-għan li jistabbilixxu mutur 
adegwat għat-tagħlim reċiproku. Huwa 
għandu wkoll jipparteċipa b'mod attiv fl-
implimentazzjoni ta' dawn l-attivitajiet billi 
jaqsam dejta, għarfien u prattiki mal-
oħrajn.

(a) Jiżviluppa u jimplimenta sistemi ta' 
benchlearning bbażati fuq l-evidenza mal-
Ewropa kollha fost is-servizzi pubbliċi tal-
impjiegi abbażi tal-użu tal-indikaturi 
kwantitattivi u kwalitattivi biex jivvalutaw 
il-prestazzjonijiet tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi u biex jiġbru evidenza bil-għan li 
jistabbilixxu mutur adegwat għat-tagħlim 
reċiproku. Huwa għandu wkoll jipparteċipa 
b'mod attiv fl-implimentazzjoni ta' dawn l-
attivitajiet billi jaqsam dejta, għarfien u 
prattiki mal-oħrajn.

Or. de

Emenda 65
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jadotta u jimplimenta kunċett għall-
immodernizzar u t-tisħiħ tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi f’oqsma ewlenin.

(c) Jadotta u jimplimenta kunċett għall-
immodernizzar u t-tisħiħ tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi f’oqsma ewlenin billi 
jħeġġeġ it-tagħlim reċiproku u jtejjeb il-
kapaċità u l-effiċjenza tas-servizzi.
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Or. en

Emenda 66
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jadotta u jimplimenta kunċett għall-
immodernizzar u t-tisħiħ tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi f’oqsma ewlenin.

(c) Jadotta u jimplimenta kunċett għall-
immodernizzar u t-tisħiħ tas-Servizzi 
Pubbliċi tal-Impjiegi f’oqsma ewlenin, 
b'konformità ma' objettivi soċjali usa'.

Or. en

Emenda 67
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Jipprepara rapporti fil-qasam tal-
impjiegi, fuq it-talba jew tal-Kunsill jew
tal-Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva 
tiegħu stess.

(d) Jipprepara rapporti fil-qasam tal-
impjiegi, fuq it-talba tal-Kunsill, tal-
Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew jew 
fuq l-inizjattiva tiegħu stess.

Or. en

Emenda 68
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
ta’ inizjattivi ta' politika fil-qasam tal-

(e) Jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni 
ta’ inizjattivi ta' politika fil-qasam tal-
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impjiegi. impjiegi u soċjali.

Or. de

Emenda 69
Phil Bennion

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Jistabbilixxi u jikkondividi l-aħjar 
prassi dwar l-identifikazzjoni ta' NEETs u 
dwar l-iżvilupp ta' inizjattivi biex ikun 
żgurat li dawn iż-żgħażagħ jiksbu l-ħiliet 
meħtieġa biex jidħlu u jibqgħu fis-suq 
tax-xogħol.

Or. en

Emenda 70
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' rappurtar fir-rigward tal-
inizjattivi 3.1.a u 3.1.b. Skont din id-
dispożizzjoni, il-membri tan-netwerk 
għandhom jippreżentaw rapport lin-
netwerk kull sena.

2. In-Netwerk għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmu ta' rappurtar fir-rigward tal-
inizjattivi kollha elenkati fi 3.1. Skont din 
id-dispożizzjoni, il-membri tan-netwerk 
għandhom jippreżentaw rapport lin-
netwerk kull sena.

Or. de

Emenda 71
Frédéric Daerden
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi fornituri oħra tas-servizzi tal-
impjieg billi jinvolvihom f'attivitajiet 
rilevanti u f'laqgħat tan-Netwerk u billi 
jagħmel skambju magħhom tal-
informazzjoni u tad-dejta.

1. In-Netwerk għandu jikkoopera, fuq bażi 
okkażjonali u esklużivament fuq l-
inizjattiva tiegħu stess, mal-partijiet 
interessati tas-suq tax-xogħol inklużi 
fornituri oħra tas-servizzi tal-impjieg, 
inklużi l-aġenziji tax-xogħol temporanju, 
is-servizzi privati tal-impjieg, l-NGOs li 
jaħdmu fil-qasam tal-impjieg, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali, meta jkun 
xieraq, u n-Netwerk Ewropew għall-
Politika dwar l-Iggwidar Tul il-Ħajja, billi 
jinvolvihom f'attivitajiet rilevanti u 
f'laqgħat tan-Netwerk u billi jagħmel 
skambju magħhom tal-informazzjoni u tad-
dejta.

Or. fr

Emenda 72
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi fornituri oħra tas-servizzi tal-
impjieg billi jinvolvihom f'attivitajiet 
rilevanti u f'laqgħat tan-Netwerk u billi 
jagħmel skambju magħhom tal-
informazzjoni u tad-dejta.

1. In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi fornituri oħra tas-servizzi tal-
impjieg u organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw lill-persuni qiegħda jew 
lill-gruppi vulnerabbli, billi jinvolvihom 
f'attivitajiet rilevanti u f'laqgħat tan-
Netwerk u billi jagħmel skambju magħhom 
tal-informazzjoni u tad-dejta.

Or. enEmenda 73
Inês Cristina Zuber

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi fornituri oħra tas-servizzi tal-
impjieg billi jinvolvihom f'attivitajiet 
rilevanti u f'laqgħat tan-Netwerk u billi 
jagħmel skambju magħhom tal-
informazzjoni u tad-dejta.

1. In-Netwerk għandu jikkoopera mal-
partijiet interessati tas-suq tax-xogħol 
inklużi t-trade unions u r-rappreżentanti 
tal-ħaddiema u fornituri oħra tas-servizzi 
tal-impjieg billi jinvolvihom f'attivitajiet 
rilevanti u f'laqgħat tan-Netwerk u billi 
jagħmel skambju magħhom tal-
informazzjoni u tad-dejta.

Or. pt

Emenda 74
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord għandu jadotta r-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu permezz ta' deċiżjoni 
unanima li fost l-oħrajn tkun tinkludi l-
arranġamenti għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Bord, id-dispożizzjonijiet dwar il-ħatra 
u l-mandat tal-President u l-Viċi Presidenti 
tan-netwerk. B'deċiżjoni meħuda mill-
maġġoranza, il-Bord għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma annwali li jinkludi t-
twaqqif ta' gruppi ta’ ħidma u l-
arranġamenti tal-lingwa tal-laqgħat tan-
Netwerk, u r-rapport annwali dwar in-
netwerk li għandu jiġi ppubblikat.

3. Il-Bord għandu jadotta r-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu permezz ta' deċiżjoni 
unanima li fost l-oħrajn tkun tinkludi l-
arranġamenti għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Bord, id-dispożizzjonijiet dwar il-ħatra 
u l-mandat tal-President u l-Viċi Presidenti 
tan-netwerk. B'deċiżjoni meħuda mill-
maġġoranza, il-Bord għandu jadotta l-
programm ta’ ħidma annwali li jinkludi t-
twaqqif ta' gruppi ta’ ħidma u l-
arranġamenti tal-lingwa tal-laqgħat tan-
Netwerk, u r-rapport annwali dwar in-
netwerk li għandu jiġi mibgħut lill-
Parlament Ewropew u vvalutat 
sussegwentement fil-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, ipproċessat 
u ppubblikat.

Or. de

Emenda 75
Heinz K. Becker
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 7 imħassar
Adozzjoni ta' qafas ġenerali
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 8 dwar qafas ġenerali għat-
twassil tal-attivitajiet tal-valutazzjoni 
komparattiva u tat-tagħlim reċiproku kif 
definit fl-Artikolu 3.1 inklużi l-
metodoloġija, l-indikaturi kwantitattivi u 
kwalitattivi bażiċi għall-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, l-istrumenti tat-tagħlim tal-
programm integrat tat-tagħlim reċiproku 
u t-termini għall-parteċipazzjoni f'dawn l-
inizjattivi.

Or. de

Emenda 76
Heinz K. Becker

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. 
B’mod partikolari, ir-rapport għandu 
jivvaluta sa liema punt in-netwerk 
ikkontribwixxa għall-kisba tal-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2 u jekk issodisfax il-
kompiti tiegħu.

1. Sentejn wara d-dħul fis-seħħ tagħha, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni. B’mod partikolari, 
ir-rapport għandu jivvaluta sa liema punt 
in-netwerk ikkontribwixxa għall-kisba tal-
objettivi stabbiliti fl-Artikolu 2 u jekk 
issodisfax il-kompiti tiegħu.

Or. de
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