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Emenda 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Artikolu 145 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula 
li l-Istati Membri u l-UE għandhom 
jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw 
strateġija kkoordinata għall-impjiegi u 
b’mod partikolari għall-promozzjoni ta’ 
forza tax-xogħol bil-kapaċitajiet, 
imħarrġa u li tadatta kif ukoll swieq tax-
xogħol li jirreaġixxu għat-tibdil
ekonomiku bil-għan li jiksbu l-miri 
stipulati fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. L-Istati Membri, wara li 
jikkunsidraw il-prattiċi nazzjonali relatati 
mar-responsabbiltajiet ta’ ġestjoni u 
impjieg, għandhom iqisu l-promozzjoni 
tal-impjieg bħala kwistjoni ta’ interess 
komuni u għandhom jikkoordinaw l-
azzjoni tagħhom f’dak ir-rigward fi ħdan 
il-Kunsill, skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 148 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(1) L-Artikolu 145 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula 
li l-Istati Membri u l-UE għandhom 
jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw 
strateġija kkoordinata għall-impjiegi u 
b’mod partikolari għall-promozzjoni tal-
edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u 
taħriġ ieħor u l-integrazzjoni tal-impjegati 
fi swieq tax-xogħol, li saru – u se jibqgħu 
– meħtieġa minħabba t-tibdil ekonomiku 
bil-għan li jiksbu l-miri stipulati fl-Artikolu 
3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, u għandha tippromwovi 
l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni u 
jipprovdi għall-inizjattivi tal-Unjoni biex 

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tfittex li tikseb impjieg sħiħ u progress 
soċjali, tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali 
u d-diskriminazzjoni, u għandha 
tippromwovi l-ġustizzja soċjali u l-
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tiżgura koordinazzjoni tal-politiki soċjali 
tal-Istati Membri. L-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali.

protezzjoni u jipprovdi għall-inizjattivi tal-
Unjoni biex tiżgura koordinazzjoni tal-
politiki soċjali tal-Istati Membri. L-
Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali.

Or. el

Emenda 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, u għandha tippromwovi 
l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni u 
jipprovdi għall-inizjattivi tal-Unjoni biex 
tiżgura koordinazzjoni tal-politiki soċjali 
tal-Istati Membri. L-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, tippromwovi l-ġustizzja 
soċjali u tipprovdi protezzjoni soċjali; 
huwa mistenni wkoll li jittieħdu inizjattivi 
tal-Unjoni biex tiżgura koordinazzjoni tal-
politiki soċjali tal-Istati Membri. L-
Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali u marbuta ma’ livell 
għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ u 
protezzjoni tas-saħħa.

Or. de
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Emenda 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, u għandha tippromwovi 
l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni u 
jipprovdi għall-inizjattivi tal-Unjoni biex 
tiżgura koordinazzjoni tal-politiki soċjali 
tal-Istati Membri. L-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali.

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, u għandha tippromwovi 
l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni u 
jipprovdi għall-inizjattivi tal-Unjoni biex 
tiżgura koordinazzjoni tal-politiki soċjali 
tal-Istati Membri. L-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
impjieg sħiħ u deċenti, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali u l-Istati Membri 
kollha għandhom isegwu l-prinċipju ta’ 
paga ndaqs għall-istess xogħol fuq l-istess 
post tax-xogħol.

Or. en

Emenda 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, u għandha tippromwovi 
l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni u 
jipprovdi għall-inizjattivi tal-Unjoni biex 
tiżgura koordinazzjoni tal-politiki soċjali 
tal-Istati Membri. L-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(2) It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 
jistipula fl-Artikolu 3.3 li l-Unjoni għandha 
tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni, u għandha tippromwovi 
l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni u 
jipprovdi għall-inizjattivi tal-Unjoni biex 
tiżgura koordinazzjoni tal-politiki soċjali 
tal-Istati Membri. L-Artikolu 9 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali.

jipprovdi li fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet 
tagħha, l-Unjoni għandha tikkunsidra r-
rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ 
livell għoli ta’ impjiegi, il-garanzija ta’ 
protezzjoni soċjali xierqa u l-ġlieda kontra 
l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta’ 
edukazzjoni u taħriġ.

Or. en

Emenda 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istrateġija ta’ Lisbona, li ġiet 
imnedija fl-2000, kienet ibbażata fuq 
rikonoxximent tal-ħtieġa tal-UE li żżid il-
produttività u l-kompetittività tagħha, 
filwaqt li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali, 
quddiem kompetizzjoni globali, tibdil 
teknoloġiku u popolazzjoni li qed tixjieħ. 
L-Istrateġija ta’ Lisbona ġiet imnedija mill-
ġdid fl-2005, wara reviżjoni ta’ nofs it-
terminu li wasslet għal enfasi ikbar fuq it-
tkabbir, u iktar u aħjar impjiegi.

(4) L-Istrateġija ta’ Lisbona, li ġiet 
imnedija fl-2000, kienet ibbażata fuq 
rikonoxximent tal-ħtieġa tal-UE li 
tippreserva l-produttività u l-kompetittività 
tagħha, filwaqt li ssaħħaħ il-koeżjoni 
soċjali, quddiem kompetizzjoni globali, 
interdipendenzi u tibdil ekonomiku, tibdil 
teknoloġiku u popolazzjoni li qed tinbidel. 
L-Istrateġija ta’ Lisbona ġiet imnedija mill-
ġdid fl-2005, wara reviżjoni ta’ nofs it-
terminu li wasslet għal enfasi ikbar fuq it-
tkabbir, u iktar u aħjar impjiegi. Fl-aħħar 
mill-aħħar, l-Istrateġija ta’ Lisbona 
naqset milli tilħaq il-miri tagħha. 
Minħabba l-attenzjoni tagħha fuq il-
kompetittività, it-tnaqqis tal-ispejjeż, it-
tneħħija tal-welfare state, is-swieq tax-
xogħol dejjem iktar flessibbli, il-
liberalizzazzjoni tas-swieq inġenerali u d-
deregolarizzazzjoni tas-swieq finanzjarji 
b’mod partikolari, din aggravat l-
inugwaljanza fid-distribuzzjoni tad-dħul u 
l-ġid, iż-żieda fil-faqar, l-esklużjoni 
soċjali, ix-xogħol b’paga baxxa u l-
impjieg prekarju. Issa huwa ż-żmien għal 
strateġija alternattiva tal-Unjoni Ewropea 
għal żvilupp sostenibbli, ġustizzja soċjali u 
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impjieg sħiħ.

Or. xm

Emenda 34
Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istrateġija ta’ Lisbona, li ġiet 
imnedija fl-2000, kienet ibbażata fuq 
rikonoxximent tal-ħtieġa tal-UE li żżid il-
produttività u l-kompetittività tagħha, 
filwaqt li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali, 
quddiem kompetizzjoni globali, tibdil 
teknoloġiku u popolazzjoni li qed tixjieħ. 
L-Istrateġija ta’ Lisbona ġiet imnedija mill-
ġdid fl-2005, wara reviżjoni ta’ nofs it-
terminu li wasslet għal enfasi ikbar fuq it-
tkabbir, u iktar u aħjar impjiegi.

(4) L-Istrateġija ta’ Lisbona, li ġiet 
imnedija fl-2000, kienet ibbażata fuq 
rikonoxximent tal-ħtieġa tal-UE li żżid il-
produttività u l-kompetittività tagħha, 
filwaqt li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali, 
quddiem kompetizzjoni globali, tibdil 
teknoloġiku u popolazzjoni li qed tixjieħ. 
L-Istrateġija ta’ Lisbona ġiet imnedija mill-
ġdid fl-2005, wara reviżjoni ta’ nofs it-
terminu li wasslet għal enfasi ikbar fuq it-
tkabbir, u iktar u aħjar impjiegi. Fl-aħħar 
mill-aħħar, l-Istrateġija ta’ Lisbona 
naqset milli tilħaq il-miri tagħha. 
Minħabba l-attenzjoni tagħha fuq il-
kompettitività, it-tnaqqis tal-ispejjeż, it-
tneħħija tal-welfare state, swieq tax-
xogħol dejjem iktar flessibbli, il-
liberalizzazzjoni tas-swieq inġenerali u d-
deregolarizzazzjoni tas-swieq finanzjarji 
b’mod partikolari, din aggravat l-
inugwaljanza fid-distribuzzjoni tad-dħul u 
l-ġid, iż-żieda fil-faqar, l-esklużjoni 
soċjali, ix-xogħol b’paga baxxa u l-
impjieg prekarju. Issa huwa ż-żmien għal 
strateġija alternattiva tal-Unjoni Ewropea 
għal żvilupp sostenibbli, ġustizzja soċjali u 
impjieg sħiħ.

Or. en
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Emenda 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Istrateġija ta’ Lisbona, li ġiet 
imnedija fl-2000, kienet ibbażata fuq 
rikonoxximent tal-ħtieġa tal-UE li żżid il-
produttività u l-kompetittività tagħha, 
filwaqt li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali, 
quddiem kompetizzjoni globali, tibdil 
teknoloġiku u popolazzjoni li qed tixjieħ. 
L-Istrateġija ta’ Lisbona ġiet imnedija mill-
ġdid fl-2005, wara reviżjoni ta’ nofs it-
terminu li wasslet għal enfasi ikbar fuq it-
tkabbir, u iktar u aħjar impjiegi.

(4) L-Istrateġija ta’ Lisbona, li ġiet 
imnedija fl-2000, kienet ibbażata fuq 
rikonoxximent tal-ħtieġa tal-UE li żżid il-
produttività u l-kompetittività tagħha 
bbażati fuq l-għarfien u terġa’ toħloq il-
kundizzjonijiet għal impjieg sħiħ, filwaqt 
li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali u reġjonali, 
quddiem kompetizzjoni globali, tibdil 
teknoloġiku u popolazzjoni li qed tixjieħ. 
L-Istrateġija ta’ Lisbona ġiet imnedija mill-
ġdid fl-2005, wara reviżjoni ta’ nofs it-
terminu li wasslet għal enfasi ikbar fuq it-
tkabbir, u iktar u aħjar impjiegi.

Or. el

Emenda 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005 u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed u li r-rabtiet bejniethom setgħu 

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għandha tgħin biex tiddetermina 
d-direzzjoni ġenerali tal-politiki ekonomiċi 
u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-istrateġija, 
kemm il-linji gwida politiċi ġenerali kif 
ukoll il-linji gwida dwar l-impjieg ġew 
adottati mill-Kunsill fl-2005 u riveduti fl-
2008. L-24 linji gwida kienu l-pedament 
għall-programmi ta’ riforma nazzjonali, li 
jispjegaw il-prijoritajiet ta’ riforma 
makroekonomiċi, mikroekonomiċi u tas-
suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji
gwida ma stabbilixxewx għanijiet li jorbtu 
b’mod suffiċjenti għal parteċipazzjoni 
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kienu iktar b’saħħithom. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika.

soċjali, politika u kulturali mir-residenti 
kollha tal-Unjoni Ewropea u għall-
konverżjoni ekoloġika sostenibbli tal-
ekonomija. Dan irriżulta f’limitu tal-impatt 
tagħhom fuq it-tfassil tal-politika.

Or. de

Emenda 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005 u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed u li r-rabtiet bejniethom setgħu 
kienu iktar b’saħħithom. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika.

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005 u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed u li r-rabtiet bejniethom setgħu 
kienu iktar b’saħħithom. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika u fl-aħħar mill-aħħar, l-
għanijiet bażiċi tal-istrateġija ma setgħux 
jinkisbu.

Or. pl

Emenda 38
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed u li r-rabtiet bejniethom setgħu 
kienu iktar b’saħħithom. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika.

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005 u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed u li r-rabtiet bejniethom kellhom 
ikunu iktar b’saħħithom. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika.

Or. nl

Emenda 39
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005 u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed u li r-rabtiet bejniethom setgħu 

(5) L-Istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir u 
l-impjieg għenet biex jinħoloq kunsens 
dwar id-direzzjoni ġenerali tal-politiki 
ekonomiċi u tal-impjieg tal-UE. Taħt l-
istrateġija, kemm il-linji gwida politiċi 
ġenerali kif ukoll il-linji gwida dwar l-
impjieg ġew adottati mill-Kunsill fl-2005 u 
riveduti fl-2008. L-24 linji gwida kienu l-
pedament għall-programmi ta’ riforma 
nazzjonali, li jispjegaw il-prijoritajiet ta’ 
riforma makroekonomiċi, mikroekonomiċi 
u tas-suq tax-xogħol għall-UE kollha. 
Madankollu, l-esperjenza turi li l-linji 
gwida ma stabbilixxewx prijoritajiet ċari 
biżżejjed, li r-rabtiet bejniethom setgħu 
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kienu iktar b’saħħithom. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika.

kienu iktar b’saħħithom u li l-Istati 
Membri naqsu milli jieħdu f’idejhom is-
sjieda ta’ dawk il-linji gwida. Dan irriżulta 
f’limitu tal-impatt tagħhom fuq it-tfassil 
tal-politika.

Or. en

Emenda 40
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Minbarra l-inizjattivi leġiżlattivi l-
ġodda tal-UE b’fowkus soċjali, l-Unjoni 
Ewropea teħtieġ b’mod sinifikanti li 
ttejjeb il-politiki eżistenti tagħha u l-
implimentazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro li pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi, li għadha qed tiżviluppa,
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interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg.

tenfasizza wkoll l-interdipendenza tal-
ekonomiji tal-Istati Membri u s-swieq tal-
impjieg u tirrikjedi li titwettaq reviżjoni 
estensiva tal-mekkaniżmi li l-objettivi 
sottoskritti tagħhom jibqgħu il-kisba tal-
miri tal-impjiegi u dawk soċjali.

Or. el

Emenda 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro li pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg.

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni setgħet tat riżultati 
sinifikanti kieku ġiet imsaħħa u saret iktar 
effettiva. Barra minn hekk, il-kriżi 
enfasizzat ukoll il-fatt li s-suq intern 
jeħtieġ b’mod urġenti li jiġi 
kkumplimentat minn Unjoni soċjali u 
ekoloġika b’tali mod li inqas nies ibatu 
mill-impatt ta’ kriżijiet imminenti tal-
kapitaliżmu.

Or. de

Emenda 43
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro li pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg.

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg. Barra minn 
hekk, is-swieq tax-xogħol u s-sistemi tas-
sigurtà soċjali qed isiru dejjem iktar 
marbuta mill-qrib minħabba ż-żieda fl-
impjieg transkonfinali u l-pensjonanti li 
jemigraw.

Or. nl

Emenda 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro li pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
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sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg.

sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u enfasizzat in-nuqqas ta’ mezzi 
effettivi għal reazzjonijiet bukrija għas-
sinjali tal-kriżi.

Or. pl

Emenda 45
Siiri Oviir

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro li pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg.

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà makroekonomika. 
Għalhekk il-kriżi wriet li koordinazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati 
sinifikanti jekk tiġi msaħħa u ssir iktar 
effettiva. Il-kriżi enfasizzat ukoll l-
interdipendenza tal-ekonomiji tal-Istati 
Membri u s-swieq tal-impjieg, li bħala 
konsegwenza tagħha l-isfruttament sħiħ 
tal-potenzjal tas-suq intern huwa wkoll 
wieħed mill-iktar modi essenzjali biex 
tiżdied il-kompetittività tal-Ewropa.

Or. et

Emenda 46
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 



AM\820832MT.doc 15/217 PE442.935v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat, filwaqt li l-euro li pprovdiet 
ankraġġ għall-istabbiltà 
makroekonomika. Għalhekk il-kriżi wriet 
li koordinazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
tista’ tagħti riżultati sinifikanti jekk tiġi 
msaħħa u ssir iktar effettiva. Il-kriżi 
enfasizzat ukoll l-interdipendenza tal-
ekonomiji tal-Istati Membri u s-swieq tal-
impjieg.

(6) Il-kriżi finanzjarja u ekonomika li bdiet 
fl-2008 rriżultat f’telf sinifikanti ta’ 
impjiegi u produzzjoni potenzjali u wasslet 
għal deterjorament qawwi fil-finanzi 
pubbliċi. Il-Pjan Ewropew ta’ Rkupru 
Ekonomiku madankollu għen lill-Istati 
Membri biex jindirizzaw il-kriżi, 
parzjalment permezz ta’ stimolu fiskali 
kkoordinat. Għalhekk il-kriżi wriet li 
koordinazzjoni ta’ xi wħud mill-politiki
tal-Unjoni tista’ tagħti riżultati sinifikanti 
jekk tkun effettiva filwaqt li tirrispetta l-
prinċipju ta’ sussidjarjetà. Il-kriżi 
enfasizzat ukoll l-interdipendenza tal-
ekonomiji tal-Istati Membri u s-swieq tal-
impjieg.

Or. en

Emenda 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlnin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi u tirrispondi wkoll b’mod aktar 
effettiv għal taqlib u kriżijiet futuri, u biex 
tindirizza l-ekonomija tagħha lejn ġestjoni 
ekonomika vijabbli, sostenibbli u inklużiva 
b’mod ekoloġiku u ekonomiku. Il-miri
ewlenin, elenkati taħt il-linji gwida 
relevanti, jiffurmaw għanijiet komuni li 
jmexxu l-azzjoni tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. L-Istati Membri għandhom jilħqu 
l-miri nazzjonali u jeliminaw l-ostakli għal 
proċess ta’ ristrutturazzjoni akkumpanjat 
mill-ħolqien ta’ aktar impjiegi ta’ kwalità 
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għolja.

Or. de

Emenda 48
Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 20208, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlnin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, u f’dan 
il-kuntest il-Kummissjoni għandha 
tagħraf li t-tibdil ta’ politiki 
makroekonomiċi eżistenti huma meħtieġa
(pereżempju n-nuqqas ta’ kontinwazzjoni 
tal-patt tal-istabbiltà, it-twaqqif tal-
privatizzazzjoni u l-proċessi tal-
liberalizzazzjoni, eċċ.) biex tingħata 
prijorità lill-ħolqien ta’ xogħol ta’ kwalità 
bid-drittijiet għan-nisa, b’pagi aħjar, 
inqas faqar u iktar inklużjoni soċjali u 
progress. Ħames miri ewlenin, elenkati taħt 
il-linji gwida relevanti, jiffurmaw għanijiet 
komuni li jmexxu l-azzjoni tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jilħqu l-miri nazzjonali u 
jeliminaw ostakli li jfixklu l-ħolqien ta’ 
iktar impjiegi u ta’ kwalità għolja.

Or. en

Emenda 49
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, sabiex 

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, sabiex 
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tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlnin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv akkumpanjat minn livelli 
għoljin ta’ impjieg, produttività u koeżjoni 
soċjali. Ħames miri ewlenin, elenkati taħt 
il-linji gwida relevanti, jiffurmaw għanijiet 
komuni li jmexxu l-azzjoni tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu kull sforz f’konformità 
maċ-ċirkustanzi partikolari tagħhom biex 
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

Or. el

Emenda 50
Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlnin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 2020, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlenin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli sabiex jippromwovu t-tkabbir 
ekonomiku, jissalvagwardjaw l-impjiegi 
eżistenti u joħolqu impjiegi addizzjonali.

Or. de
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Emenda 51
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 20208, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlnin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 20208, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv u biex tegħleb il-faqar. Ħames 
miri ewlenin, elenkati taħt il-linji gwida 
relevanti, jiffurmaw għanijiet komuni li 
jmexxu l-azzjoni tal-Istati Membri u tal-
Unjoni. L-Istati Membri għandhom 
jagħmlu kull sforz biex jilħqu l-miri 
nazzjonali u biex jeliminaw ostakli li 
jfixklu t-tkabbir u l-ġlieda kontra l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 52
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 20208, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlnin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jilħqu l-miri nazzjonali u biex jeliminaw 
ostakli li jfixklu t-tkabbir.

(7) Il-Kummissjoni pproponiet li 
tistabbilixxi strateġija ġdida għad-deċennju 
li jmiss, l-Istrateġija Ewropa 20208, sabiex 
tippermetti lill-UE toħroġ iktar b’saħħitha 
mill-kriżi, u biex tindirizza l-ekonomija 
tagħha lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Ħames miri ewlenin, elenkati 
taħt il-linji gwida relevanti, jiffurmaw 
għanijiet komuni li jmexxu l-azzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. L-Istati 
Membri għandhom jagħmlu kull sforz biex 
jilħqu l-miri nazzjonali, biex jieħdu 
f’idejhom is-sjieda ta’ tali miri, u biex 
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jeliminaw ostakli li jfixklu t-tkabbir.

Or. en

Emenda 53
Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività,
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg.
L-irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw prestazzjoni 
makroekonomika mtejba li timmira lejn 
żvilupp soċjalment u ambjentalment 
sostenibbli, inaqqsu l-iżbilanċi 
makroekonomiċi u jsaħħu l-impjiegi ta’ 
kwalità għolja u l-protezzjoni soċjali. L-
istimolu fiskali għandu jitkompla matul it-
tliet snin għall-ħames snin li ġejjin biex 
jingħeleb l-istaġnar ekonomiku u ż-żieda 
tal-qgħad. L-istimolu fiskali koordinat fil-
livell tal-Istat Membru u l-UE għandu 
jkun orjentat lejn l-irkupru tal-ekonomija 
permezz ta’ Pjan ta’ Rkupru tal-UE 
mmirat li huwa mfassal fir-rigward ta’ 
ugwaljanza bejn is-sessi fil-komponenti 
kollha tagħha, waqt li timmobbilizza 
wieħed fil-mija tal-PDG tal-UE kull sena 
għall-investiment fi żvilupp 
ambjentalment, soċjalment u 
ekonomikament sostenibbli, għalhekk 
jipprovdi strateġija ta’ dħul għal impjiegi 
ta’ kwalità ġodda.

Or. en

Emenda 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività,
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. 
L-irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw prestazzjoni 
makroekonomika mtejba li timmira lejn 
żvilupp soċjalment u ambjentalment 
sostenibbli, inaqqsu l-iżbilanċi 
makroekonomiċi u jsaħħu l-impjiegi ta’ 
kwalità għolja u l-protezzjoni soċjali. L-
istimolu fiskali għandu jitkompla matul it-
tliet snin għal ħames snin li ġejjin biex 
jingħeleb l-istaġnar ekonomiku u ż-żieda 
tal-qgħad. L-istimolu fiskali koordinat fil-
livell tal-Istat Membru u l-UE għandu 
jkun orjentat lejn l-irkupru tal-ekonomija 
permezz ta’ Pjan ta’ Rkupru tal-UE 
mmirat li huwa mfassal fir-rigward ta’ 
ugwaljanza bejn is-sessi fil-komponenti 
kollha tagħha, waqt li timmobbilizza 
wieħed fil-mija tal-PDG tal-UE kull sena 
għall-investiment fi żvilupp 
ambjentalment sostenibbli, għalhekk 
jipprovdi għal strateġija ta’ dħul għal 
impjiegi ta’ kwalità ġodda.

Or. en

Emenda 55
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
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implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir. 
Madankollu, sabiex fil-prattika jinkisbu l-
għanijiet ta’ koeżjoni sostenibbli, 
ekonomika u soċjali, il-prijorità għandha 
tingħata biex jiġu indirizzati l-iżbilanċi 
makroekonomiċi ewlenin bejn l-Istati 
Membri u d-diskrepanzi fir-rigward tal-
livelli tagħhom ta’ kompetittività.

Or. el

Emenda 56
Siiri Oviir

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg, 
fir-rigward ta’ dak li hu mixtieq biex 
jikkonċentraw b’mod preċiż fuq l-
applikazzjoni tal-prinċipji tal-flessigurtà u 
fuq l-investiment fil-miżuri tas-suq tax-
xogħol attiv. Hekk kif il-qawmien mill-
ġdid tal-ekonomija jkun sigur, l-irtirar tal-
istimolu fiskali għandu jiġi implimentat u 
kkoordinat fi ħdan il-qafas tal-Patt għall-
Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. et

Emenda 57
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi, 
isaħħu l-koeżjoni soċjali u jsaħħu l-
prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-irtirar 
gradwali tal-istimolu fiskali, li għandu 
jinbeda hekk kif l-ekonomija tkun fit-triq 
għall-irkupru sostenibbli, għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat inter alia fi ħdan 
il-qafas tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. en

Emenda 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika, il-promozzjoni ta’ iktar 
impjiegi u aħjar, kif promossi mill-ILO fl-
Aġenda tax-Xogħol Deċenti tagħha, u s-
sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, itejbu l-
kompetittività, inaqqsu l-iżbilanċi 
makroekonomiċi u jsaħħu l-prestazzjoni 
tas-suq tal-impjieg. L-irtirar tal-istimolu 
fiskali għandu jiġi implimentat u 
kkoordinat fi ħdan il-qafas tal-Patt għall-
Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. en
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Emenda 59
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi diretti 
lejn ir-riżultati biex jiżguraw l-istabbiltà
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. de

Emenda 60
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika u ta’ 
strateġiji komprensivi għall-ħolqien tal-
kundizzjonijiet tat-tkabbir, l-Istati Membri 
għandhom iwettqu riformi ambizzjużi biex 
jiżguraw l-istabbiltà makroekonomika u s-
sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, itejbu l-
kompetittività, inaqqsu l-iżbilanċi 
makroekonomiċi u jsaħħu l-prestazzjoni 
tas-suq tal-impjieg. L-irtirar tal-istimolu 
fiskali għandu jiġi implimentat u 
kkoordinat fi ħdan il-qafas tal-Patt għall-
Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. it
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Emenda 61
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
strutturali biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-produttività u l-prestazzjoni tas-
suq tal-impjieg. L-irtirar tal-istimolu fiskali 
għandu jiġi implimentat u kkoordinat fi 
ħdan il-qafas tal-Patt għall-Istabbiltà u t-
Tkabbir.

Or. en

Emenda 62
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi, 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg u 
jegħlbu l-faqar. L-irtirar tal-istimolu 
fiskali għandu jiġi implimentat u 
kkoordinat fi ħdan il-qafas tal-Patt għall-
Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. en
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Emenda 63
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Bħala parti mill-’istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu riformi 
ambizzjużi biex jiżguraw l-istabbiltà 
makroekonomika u s-sostenibbiltà tal-
finanzi pubbliċi, itejjbu l-kompetittività, 
inaqqsu l-iżbilanċi makroekonomiċi u 
jsaħħu l-prestazzjoni tas-suq tal-impjieg. L-
irtirar tal-istimolu fiskali għandu jiġi 
implimentat u kkoordinat fi ħdan il-qafas 
tal-Patt għall-Istabbiltà u t-Tkabbir.

(8) Bħala parti mill-‘istrateġiji ta’ ħruġ’ 
komprensivi għall-kriżi ekonomika, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu u jżommu
riformi ambizzjużi biex jiżguraw l-
istabbiltà makroekonomika u s-
sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, itejbu l-
kompetittività, inaqqsu l-iżbilanċi 
makroekonomiċi u jsaħħu l-prestazzjoni 
tas-suq tal-impjieg. L-irtirar tal-istimolu 
fiskali għandu jiġi implimentat u 
kkoordinat fi ħdan il-qafas tal-Patt għall-
Istabbiltà u t-Tkabbir.

Or. en

Emenda 64
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Ewropa 2020 għandha tkun 
strateġija li twassal għall-ħruġ mill-kriżi u 
tipprevieni kollass ekonomiku u soċjali 
ġdid, tkun koordinata mill-qrib ma’ 
politika strutturali u ta’ koeżjoni u tagħti 
spinta lill-ekonomiji Ewropej fiż-żmien 
medju.

Or. de

Emenda 65
Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 a) L-Ewropa 2020 għandha tkun 
strateġija li toħroġna mill-kriżi 
ekonomika, tipprevieni kollass ekonomiku 
u soċjali ġdid u tagħti spinta lill-
ekonomiji tagħna fiż-żmien medju.

Or. de

Emenda 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 a) L-Ewropa 2020 għandha tkun 
strateġija li tpoġġi n-nies u d-dinja l-
ewwel, biex tinkiseb ekonomija 
sostenibbli, biex jinħolqu aktar impjiegi u 
aħjar u biex jiġu indirizzati l-isfidi għas-
suq tax-xogħol li ġejjin minn soċjetà li 
qed tixjieħ, il-kriżi ekonomika attwali u r-
rekwiżiti ta’ ekonomija futura sostenibbli.

Or. en

Emenda 67
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 a) L-Ewropa 2020 għandha tkun 
strateġija li toħroġna mill-kriżi 
ekonomika, tipprevieni kollass ekonomiku 
u soċjali ġdid u tagħti spinta lill-
ekonomiji tagħna fiż-żmien medju sabiex 
nikkontribwixxu fl-irwol ewlieni globali 
ekonomiku u politiku tal-UE.
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Or. en

Emenda 68
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Ewropa 2020 għandha tkun 
strateġija li toħroġna mill-kriżi 
ekonomika, tipprevieni kollass ekonomiku 
u soċjali ġdid u tagħti spinta lill-
ekonomiji tagħna fiż-żmien medju u twil.

Or. en

Emenda 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8 b) Il-baġits nazzjonali u l-baġit tal-UE, 
inklużi l-Fondi Ewropej, għandhom 
ikunu kkoordinati u diretti lejn il-
preparazzjoni tas-soċjetà għal ekonomija 
sostenibbli. Barra minn hekk, fil-politika 
tal-finanzi pubbliċi, b’mod partikolari fil-
każ ta’ tnaqqis tal-baġit, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw ir-rekwiżiti ta’ 
tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli 
f’soċjetà li qed tixjieħ, speċjalment il-
ħtieġa għas-servizzi ta’ kwalità u l-ħtieġa 
li jinvestu fl-edukazzjoni, u għandhom 
jevitaw kull effett sproporzjonat fuq l-
impjieg tan-nisa.

Or. en
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Emenda 70
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi sostenibbli fit-tul u ta’ 
kwalità, koeżjoni territorjali, ekonomika u 
soċjali, u jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti 
l-isfidi relatati mas-soċjetà Ewropea u 
globali. L-isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, il-
ġestjoni tajba u effiċjenti tar-riżorsi 
umani tal-UE biex tinkiseb kompetittività 
ikbar u l-provvista ta’ inċentivi għal 
azzjoni effettiva li tilqa’ t-tluq tal-imħuħ 
huma essenzjali f’dan il-kuntest.

Or. el

Emenda 71
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
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riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, inaqqsu l-għadd ta’ nies li 
jonqsu milli jlestu l-iskola jew it-taħriġ 
tagħhom, jaffermaw id-dritt ta’ kull 
individwu għal tagħlim tul il-ħajja sabiex 
il-ħiliet jiġu rikonoxxuti u ċċertifikati, 
irrispettivament minn kif u meta ġew 
miksuba, jippromwovu l-iktar tixrid 
wiesa’ possibbli ta’ edukazzjoni terzjarja, 
inklużi x-xjenza u l-inġinerija, u bit-tisħiħ 
tar-riċerka u l-prestazzjoni tan-negozju bil-
għan tal-promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

Or. it

Emenda 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘ġestjoni intelliġenti 
tal-ekonomija’, i.e. li hija bbażata fuq l-
għarfien u l-innovazzjoni. Ir-riformi 
għandhom jimmiraw lejn titjib fil-kwalità 
tal-edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bil-preservazzjoni tar-riċerka u 
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prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

l-prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-attività ekonomika li 
tgħin biex jittraduċu ideat kreattivi 
f’prodotti innovattivi, servizzi u proċessi 
innovattivi – b’mod partikolari ta’ valur 
soċjali - li jistgħu joħolqu tkabbir, impjiegi 
ta’ kwalità, koeżjoni territorjali, ekonomika 
u soċjali b’livell għoli ta’ protezzjoni 
soċjali komprensiva, u jindirizzaw b’mod 
iktar effiċjenti l-isfidi relatati mas-soċjetà 
Ewropea u globali. L-isfruttar bi sħiħ tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni huwa essenzjali f’dan il-
kuntest.

Or. de

Emenda 73
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi joħolqu korp komuni ta’ 
tagħrif fost in-nazzjonijiet tal-Istati 
Membri, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
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informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

Or. fr

Emenda 74
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha 
għall-eliminazzjoni ta’ żbilanċi reġjonali. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

Or. el

Emenda 75
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-
promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha u 
biex jevitaw “tluq tal-imħuħ” fl-Ewropa. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u l-iżvilupp ta’ intrapriżi 
ta’ daqs żgħir u medju (SME) u jgħinu 
biex jittraduċu ideat kreattivi f’prodotti 
innovattivi, servizzi u proċessi li jistgħu 
joħolqu tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, 
koeżjoni territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

Or. en

Emenda 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn titjib fil-kwalità tal-
edukazzjoni, billi jiżguraw aċċess għal 
kulħadd, u bit-tisħiħ tar-riċerka u l-
prestazzjoni tan-negozju bil-għan tal-

(9) Fi ħdan l-Istrateġija Ewropa 2020, l-
Istati Membri għandhom jimplimentaw 
riformi mmirati lejn ‘tkabbir intelliġenti’, 
jiġifieri tkabbir ibbażat fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni. Ir-riformi għandhom 
jimmiraw lejn it-tisħiħ tax-xogħol deċenti,
titjib fil-kwalità tal-edukazzjoni, billi 
jiżguraw aċċess għal kulħadd, u bit-tisħiħ 
tar-riċerka u l-prestazzjoni tan-negozju bil-
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promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

għan tal-promozzjoni tal-innovazzjoni u t-
trasferiment tal-għarfien fl-UE kollha. 
Għandhom iħeġġu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jgħinu biex jittraduċu 
ideat kreattivi f’prodotti innovattivi, 
servizzi u proċessi li jistgħu joħolqu 
tkabbir, impjiegi ta’ kwalità, koeżjoni 
territorjali, ekonomika u soċjali, u 
jindirizzaw b’mod iktar effiċjenti l-isfidi 
relatati mas-soċjetà Ewropea u globali. L-
isfruttar bi sħiħ tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni huwa 
essenzjali f’dan il-kuntest.

Or. en

Emenda 77
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 a), Sabiex iżidu t-tkabbir ekonomiku, l-
Istati Membri għandhom jiġġieldu kontra 
l-miżuri li jrażżnuh, pereżempju l-piż 
burokratiku, ir-regolazzjoni u l-istandards 
eċċessivi, it-taxxi għoljin u t-tendenzi 
protezzjonisti.

Or. en

Emenda 78
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9 b) Il-kisba ta’ suq uniku profond u 
effiċjenti hija element ewlieni biex tiġi 
żgurata l-prestazzjoni makroekonomika 
ġenerali tal-UE; huwa kruċjali b’mod 
partikolari għas-solidità tal-unjoni 
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ekonomika u monetarja li jitwasslu 
benefiċċji ekonomiċi, jiġi rrestawrat it-
tkabbir u jinħolqu opportunitajiet ġodda 
ta’ xogħol.

Or. en

Emenda 79
Siiri Oviir

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. Jibqa’ wkoll vitali li jittieħdu 
miżuri biex tiġi promossa l-
intraprenditorija u jiġi żviluppat ambjent 
tan-negozju favur l-operazzjonijiet 
innovattivi u attivi minn impriżi ta’ daqs 
żgħir u medju, b’mod partikolari permezz 
ta’ regolament inqas strett, piż 
amministrattiv imnaqqas u aċċess għal 
kapital imtejjeb. L-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw ir-riformi 
neċessarji biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi 
b’mod effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

Or. et
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Emenda 80
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. Dawn it-teknoloġiji għandhom 
kemm jista’ jkun ikunu aċċessibbli għall-
kumpaniji kollha, inklużi l-
mikrointrapriżi u l-SMEs, sabiex ikun 
jista’ jitwettaq tibdil mifrux sabiex titjieb 
is-sostenibbiltà. L-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw ir-riformi 
neċessarji biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi 
b’mod effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom. Il-kriżi 
m’għandhiex tostakola jew iddewwem din 
it-trasformazzjoni kruċjali għal ekonomija 
ekoloġika u sostenibbli.

Or. en

Emenda 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
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tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser 
bini ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust 
tal-ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

tagħhom, jimmiraw lejn żvilupp
sostenibbli. Żvilupp sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u 
sostenibbli u l-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, b’mod partikolari t-
teknoloġiji ekoloġiċi. L-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw ir-riformi 
neċessarji biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi 
b’mod effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju għall-SMEs, 
jistimolaw il-ħolqien ta’ impjiegi ekoloġiċi 
u sostenibbli u jimmodernizzaw il-bażi 
industrijali tagħhom. B’mod partikolari fil-
qasam tal-konverżjoni għal prodotti 
differenti, finanzjament suffiċjenti 
għandu jkun disponibbli biex ikunu 
jistgħu jitwettqu l-proċessi ta’ 
ristrutturazzjoni riżultanti u jiġi trattat l-
impatt fuq l-impjegati.

Or. de

Emenda 82
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
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ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

ta’ impjiegi ekoloġiċi u impjiegi fl-
ekonomija soċjali u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

Or. el

Emenda 83
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi sostenibbli u b’użu baxx tal-
karbonju, inkluż billi jiżguraw l-provvista 
ta’ taħriġ dirett lejn rekwiżiti ta’ 
kapaċitajiet ġodda, u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

Or. it

Emenda 84
Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’ b’aktar impjieg. Tkabbir 
sostenibbli jfisser bini ta’ ekonomija 
effiċjenti fir-riżorsi, sostenibbli u 
kompetittiva, tqassim ġust tal-ispejjeż u l-
benefiċċji u l-isfruttar tal-pożizzjoni ta’ 
tmexxija tal-Ewropa fit-tellieqa għall-
iżvilupp ta’ proċessi u teknoloġiji ġodda, 
inkluż teknoloġiji ekoloġiċi, biex b’hekk 
jinħolqu impjiegi oħra. L-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw ir-riformi 
neċessarji biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi 
b’mod effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

Or. de

Emenda 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
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effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi li ma jirriżultawx 
f’emissjonijiet ogħla ta’ gass b’effett ta’ 
serra u jimmodernizzaw il-bażi industrijali 
tagħhom.

Or. pl

Emenda 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom u fuq bażi tax-xogħlijiet deċenti, 
jimmiraw lejn ‘tkabbir sostenibbli’. 
Tkabbir sostenibbli jfisser bini ta’ 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, sostenibbli 
u kompetittiva, tqassim ġust tal-ispejjeż u 
l-benefiċċji u l-isfruttar tal-pożizzjoni ta’ 
tmexxija tal-Ewropa fit-tellieqa għall-
iżvilupp ta’ proċessi u teknoloġiji ġodda, 
inkluż teknoloġiji ekoloġiċi. L-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw ir-
riformi neċessarji biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
jużaw ir-riżorsi b’mod effiċjenti. 
Għandhom itejbu wkoll l-ambjent tan-
negozju, jistimolaw il-ħolqien ta’ impjiegi 
ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-bażi 
industrijali tagħhom.

Or. en

Emenda 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’. Tkabbir sostenibbli jfisser bini 
ta’ ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittiva, tqassim ġust tal-
ispejjeż u l-benefiċċji u l-isfruttar tal-
pożizzjoni ta’ tmexxija tal-Ewropa fit-
tellieqa għall-iżvilupp ta’ proċessi u 
teknoloġiji ġodda, inkluż teknoloġiji 
ekoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw ir-riformi neċessarji biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u jużaw ir-riżorsi b’mod 
effiċjenti. Għandhom itejbu wkoll l-
ambjent tan-negozju, jistimolaw il-ħolqien 
ta’ impjiegi ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-
bażi industrijali tagħhom.

(10) L-Istati Membri għandhom ukoll, 
permezz tal-programmi ta’ riforma 
tagħhom, jimmiraw lejn ‘tkabbir 
sostenibbli’ u xogħol deċenti. Tkabbir 
sostenibbli jfisser bini ta’ ekonomija 
effiċjenti fir-riżorsi, sostenibbli u 
kompetittiva, tqassim ġust tal-ispejjeż u l-
benefiċċji u l-isfruttar tal-pożizzjoni ta’ 
tmexxija tal-Ewropa fit-tellieqa għall-
iżvilupp ta’ proċessi u teknoloġiji ġodda, 
inkluż teknoloġiji ekoloġiċi. L-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw ir-
riformi neċessarji biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
jużaw ir-riżorsi b’mod effiċjenti. 
Għandhom itejbu wkoll l-ambjent tan-
negozju, jistimolaw il-ħolqien ta’ impjiegi 
ekoloġiċi u jimmodernizzaw il-bażi 
industrijali tagħhom.

Or. en

Emenda 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati lejn 
‘ġestjoni ekonomika inklużiva’. Il-
ġestjoni ekonomika inklużiva tfisser bini 
ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies jingħataw 
is-setgħa li jantiċipaw u jamministraw il-
bidla, u b’hekk jipparteċipaw b’mod attiv 
fil-politiki, fis-soċjetà u fil-ħajja kulturali. 
Ir-riformi tal-Istati Membri għalhekk 
għandhom jiżguraw aċċess għal kulħadd 
fiċ-ċiklu tal-ħajja kollu għal dħul li jevita 
l-faqar u għal attivitajiet ta’ servizz li 
jeħtieġu l-kapaċitajiet, għalhekk 
jippermettilhom li jsegwu ħajja dinjituża u 
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speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu 
liċ-ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u
sostenibbli u inklużjoni attiva għat-tnaqqis 
tal-faqar għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-
programmi ta’ riforma tal-Istati Membri.

awtonoma u jitnaqqsu l-faqar u l-
esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg fuq l-
għażla tal-impjegati stess, b’mod speċjali 
għan-nisa, ħaddiema anzjani – b’mod 
partikolari n-nisa – żgħażagħ, persuni 
b’diżabbiltà u migranti. Għandhom 
jiżguraw ukoll li l-benefiċċji ta’ ġestjoni 
ekonomika sostenibbli u inklużiva jilħqu 
liċ-ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar li 
s-swieq tal-impjieg huma inklużivi 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg skont il-
prinċipji tax-‘xogħol deċenti’ tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO) u fir-rigward tal-
konklużjonijiet tal-laqgħa informali tal-
Ministri għall-Impjieg u l-Affarijiet 
Soċjali f’Berlin mit-18 sal-20 ta’ Jannar 
2007 dwar is-suġġett ta’ ‘xogħol tajjeb’, 
jiġifieri li l-Ewropa teħtieġ sforz imtejjeb 
u konġunt biex tippromwovi ‘xogħol 
tajjeb’, li jkopri l-parteċipazzjoni u d-
drittijiet tal-ħaddiema, paga ġusta, sigurtà 
u protezzjoni tas-saħħa fuq il-post tax-
xogħol, u organizzazzjoni ta’ xogħol li 
jikkunsidra l-familji, kif ukoll il-
kundizzjonijiet tax-xogħol li huma 
favorevoli u ġusti, u protezzjoni soċjali 
adegwata, li huma meħtieġa sabiex l-
Unjoni Ewropea tiġi aċċettata miċ-
ċittadini tagħha, u l-ġlieda kontra s-
segmentazzjoni, il-qgħad strutturali u l-
inattività involontarja filwaqt li jiġi żgurat 
il-ħarsien soċjali li jmur lil hinn mill-
prevenzjoni tal-faqar u l-inklużjoni soċjali 
u kulturali għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-
programmi ta’ riforma tal-Istati Membri. 
Fl-istess ħin, l-inugwaljanzi ekonomiċi u 
soċjali għandhom jitnaqqsu bil-kbir.

Or. de
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Emenda 89
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività, pereżempju billi 
tiġi promossa l-koperazzjoni bejn in-
negozji u l-universitajiet biex tiġi faċilitata 
l-konformità iktar stretta bejn ir-rekwiżiti 
tas-suq tax-xogħol u l-kapaċitajiet tal-
forza tax-xogħol filwaqt li jiġu żgurat 
ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli u 
inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. el
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Emenda 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd biex wieħed 
jikseb il-kapaċitajiet vokazzjonali u 
jaġġusta għal tibdil  fis-suq tax-xogħol 
fiċ-ċiklu tal-ħajja kollu, biex b’hekk 
jitnaqqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali, 
permezz tal-eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
b’referenza għat-talba fis-suq tax-xogħol, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. pl
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Emenda 91
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha, partikolarment 
bl-implimentazzjoni tal-iskemi ta’ tfaddil 
għall-ħaddiema akkumpanjati b’inċentivi 
tat-taxxa jew soċjali. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg,
partikolarment bl-implimentazzjoni u l-
promozzjoni ta’ sistemi ta’ taħriġ 
effiċjenti , u l-ġlieda kontra s-
segmentazzjoni, il-qgħad strutturali u l-
inattività filwaqt li jiġu żgurat ħarsien 
soċjali adegwat u sostenibbli u inklużjoni 
attiva għat-tnaqqis tal-faqar għandhom 
ikunu fiċ-ċentru tal-programmi ta’ riforma 
tal-Istati Membri.

Or. fr
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Emenda 92
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-
impjieg, koordinazzjoni bejn ir-rekwiżiti 
tas-suq tax-xogħol u t-taħriġ, investiment
f’tranżizzjonijiet b’suċċess, żvilupp adattat 
tal-kapaċitajiet, edukazzjoni tul il-ħajja, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. el

Emenda 93
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 



PE442.935v01-00 46/217 AM\820832MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u 
immigranti, sakemm il-membri ta’ dawn 
il-gruppi jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-suq 
tax-xogħol u huwa possibbli li jkun hemm 
integrazzjoni soċjali. Għandhom jiżguraw 
ukoll li l-benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku 
jilħqu liċ-ċittadini lir-reġjuni kollha. L-
iżgurar ta’ funzjonament effettiv tas-swieq 
tal-impjieg permezz ta’ investiment 
f’tranżizzjonijiet b’suċċess, żvilupp adattat 
tal-kapaċitajiet, kwalità dejjem tikber tal-
impjieg u l-ġlieda kontra s-segmentazzjoni, 
il-qgħad strutturali u l-inattività filwaqt li 
jiġu żgurat ħarsien soċjali adegwat u 
sostenibbli u inklużjoni attiva għat-tnaqqis 
tal-faqar għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-
programmi ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. de

Emenda 94
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati (11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
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Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg, it-
tneħħija ta’ riġidità fl-arranġamenti tax-
xogħol u fil-ħinijiet tax-xogħol u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u 
sostenibbli, l-introduzzjoni ta’ skemi ta’ 
garanzija ta’ dħul universali effettivi għal 
dak l-iskop, u inklużjoni attiva għat-
tnaqqis tal-faqar.

Or. it

Emenda 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
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jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali filwaqt li jikkunsidraw il-
kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti u lil 
dawk li ma jistgħux jipparteċipaw fis-suq 
tax-xogħol. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 
s-segmentazzjoni, billi jipprovdu sigurtà 
għall-ħaddiema taħt kull forma ta’ 
impjieg, id-diskriminazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġi żgurat 
ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli u 
inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 96
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla b’mod partikolari li 
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jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

ġabu magħhom teknoloġiji ġodda, l-
awtomatizzazzjoni u r-rivoluzzjoni tal-
kompjuters, u b’hekk jipparteċipaw b’mod 
attiv fis-soċjetà u l-ekonomija. Ir-riformi 
tal-Istati Membri għalhekk għandhom 
jiżguraw aċċess u opportunitajiet għal 
kulħadd fiċ-ċiklu tal-ħajja kollu, biex 
b’hekk jitnaqqsu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, permezz tal-eliminazzjoni tal-
ostakli għall-parteċipazzjoni fis-suq tal-
impjieg b’mod speċjali għan-nisa, 
ħaddiema anzjani, żgħażagħ, persuni 
b’diżabbiltà u migranti legali. Għandhom 
jiżguraw ukoll li l-benefiċċji tat-tkabbir 
ekonomiku jilħqu liċ-ċittadini lir-reġjuni 
kollha. L-iżgurar ta’ funzjonament effettiv 
ta’ swieq tal-impjieg flessibbli permezz ta’ 
investiment f’tranżizzjonijiet b’suċċess, 
żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, kwalità 
dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda kontra 
s-segmentazzjoni, il-qgħad strutturali u l-
inattività filwaqt li jiġu żgurat ħarsien 
soċjali adegwat u sostenibbli u inklużjoni 
attiva għat-tnaqqis tal-faqar għandhom 
ikunu fiċ-ċentru tal-programmi ta’ riforma 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 97
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
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ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà, ħaddiema 
bla kapaċitajiet, minoritajiet, b’mod 
partikolari r-Roma, u migranti legali. 
Għandhom jiżguraw ukoll li l-benefiċċji 
tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-ċittadini 
lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 98
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
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żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

żgħażagħ, persuni li jipprovdu l-kura,
persuni b’diżabbiltà u migranti legali. 
Għandhom jiżguraw ukoll li l-benefiċċji 
tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-ċittadini 
lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali – b’mod partikolari l-qgħad taż-
żgħażagħ u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 99
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
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permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, id-
diskriminazzjoni, il-qgħad strutturali u l-
inattività filwaqt li jiġu żgurat ħarsien 
soċjali adegwat u sostenibbli u inklużjoni 
attiva għat-tnaqqis tal-faqar għandhom 
ikunu fiċ-ċentru tal-programmi ta’ riforma 
tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anżjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti 
legali. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
benefiċċji tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-
ċittadini lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjiet u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 

(11) Il-programmi ta’ riforma tal-Istati 
Membri għandhom ikunu mmirati wkoll 
lejn ‘tkabbir inklużiv’. It-tkabbir inklużiv 
ifisser bini ta’ koeżjoni soċjali li fiha n-nies 
jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u 
jamministraw il-bidla, u b’hekk 
jipparteċipaw b’mod attiv fis-soċjetà u l-
ekonomija. Ir-riformi tal-Istati Membri 
għalhekk għandhom jiżguraw aċċess u 
opportunitajiet għal kulħadd fiċ-ċiklu tal-
ħajja kollu, biex b’hekk jitnaqqsu l-faqar u 
l-esklużjoni soċjali, permezz tal-
eliminazzjoni tal-ostakli għall-
parteċipazzjoni fis-suq tal-impjieg b’mod 
speċjali għan-nisa, ħaddiema anzjani, 
żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u migranti. 
Għandhom jiżguraw ukoll li l-benefiċċji 
tat-tkabbir ekonomiku jilħqu liċ-ċittadini 
lir-reġjuni kollha. L-iżgurar ta’ 
funzjonament effettiv tas-swieq tal-impjieg 
permezz ta’ investiment f’tranżizzjonijiet 
b’suċċess, żvilupp adattat tal-kapaċitajiet, 
kwalità dejjem tikber tal-impjieg u l-ġlieda 
kontra s-segmentazzjoni, il-qgħad 
strutturali u l-inattività filwaqt li jiġu 
żgurat ħarsien soċjali adegwat u sostenibbli 
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u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

u inklużjoni attiva għat-tnaqqis tal-faqar 
għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-programmi 
ta’ riforma tal-Istati Membri.

Or. en

Emenda 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Fil-kuntest tal-objettiv “tkabbir  
inklussiv” l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu qafas leġiżlattiv xieraq għall-
forom ġodda ta’ impjieg filwaqt li
joqogħdu attenti li jiżguraw is-sigurtà 
soċjali adegwata u l-forom flessibbli ta’ 
impjiegi għall-ħaddiema sabiex tiġi 
żgurata l-kompatibbiltà tal-familja u l-
ħajja tax-xogħol.

Or. en

Emenda 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Fil-kuntest tal-objettiv “tkabbir  
inklussiv” l-Istati Membri għandhom, fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni,  jistabbilixxu 
qafas leġiżlattiv xieraq għall-forom ġodda 
ta’ impjieg. Barra dan, l-Istati Membri 
għandhom jippreparaw biex jadattaw il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ħin tax-
xogħol aħjar mal-ħtiġijiet tal-impjegati.

Or. en
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Emenda 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-kuntest tal-objettiv “tkabbir  
inklussiv” l-Istati Membri għandhom, fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni,  jistabbilixxu 
qafas leġiżlattiv xieraq għall-forom ġodda 
ta’ impjieg li jpoġġu lill-impjegati 
kkonċernati fuq l-istess bażi u jiffaċilitaw 
l-impjieg li ma jippromwovix iktar 
frammentazzjoni tas-suq tax-xogħol u li 
jiggarantixxi protezzjoni komprensiva tad-
drittijiet individwali u kollettivi tal-
impjegati u jagħtihom il-protezzjoni 
soċjali meħtieġa.

Or. de

Emenda 104
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-kuntest tal-objettiv “tkabbir  
inklussiv” l-Istati Membri għandhom, fuq 
inizjattiva tal-Kummissjoni,  jistabbilixxu 
qafas leġiżlattiv xieraq għall-forom ġodda 
ta’ impjieg. Tali qafas għandu jara li jiġu 
żgurati forom flessibbli ta’ impjiegi, 
filwaqt li tiġi evitata s-segmentazzjoni u l-
garanzija ta’ protezzjoni komprensiva tad-
drittijiet tal-ħaddiema individwali u 
kollettivi, u kif ukoll sigurtà soċjali xierqa 
għall-ħaddiema.

Or. en
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Emenda 105
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Fil-kuntest tal-objettiv “tkabbir  
inklussiv” l-Istati Membri għandhom jiġu 
inkoraġġuti li jistabbilixxu qafas 
leġiżlattiv xieraq għall-forom ġodda ta’ 
impjieg filwaqt li jaraw li jiżguraw is-
sigurtà soċjali  xierqa u l-forom flessibbli 
ta’ impjiegi għall-ħaddiema.

Or. en

Emenda 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ir-riformi strutturali tal-UE u tal-
Istati Membri jistgħu jikkontribwixxu 
effettivament għat-tkabbri u l-impjieg jekk 
isaħħu l-kompetittività tal-UE fl-
ekonomija globali, jiftħu opportunitajiet 
ġodda għall-esportaturi Ewropej u 
jipprovdu aċċess kompetittiv għall-
importazzjonijiet vitali. Għalhekk ir-
riformi għandhom iqisu l-
implikazzjonijiet tal-kompetittività esterna 
biex iwasslu għal tkabbir Ewropew u l-
parteċipazzjoni f’swieq miftuħa u ekwi 
fid-dinja kollha.

imħassra

Or. de
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Emenda 107
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ir-riformi strutturali tal-UE u tal-Istati 
Membri jistgħu jikkontribwixxu 
effettivament għat-tkabbri u l-impjieg jekk 
isaħħu l-kompetittività tal-UE fl-ekonomija 
globali, jiftħu opportunitajiet ġodda għall-
esportaturi Ewropej u jipprovdu aċċess 
kompetittiv għall-importazzjonijiet vitali. 
Għalhekk ir-riformi għandhom iqisu l-
implikazzjonijiet tal-kompetittività esterna 
biex iwasslu għal tkabbir Ewropew u l-
parteċipazzjoni f’swieq miftuħa u ekwi fid-
dinja kollha.

(12) Ir-riformi strutturali tal-UE u tal-Istati 
Membri jistgħu jikkontribwixxu 
effettivament għat-tkabbir u l-impjieg jekk 
isaħħu l-kompetittività tal-UE fl-ekonomija 
globali, jiftħu opportunitajiet ġodda għall-
esportaturi Ewropej u jipprovdu aċċess 
kompetittiv għall-importazzjonijiet vitali. 
Għalhekk ir-riformi għandhom iqisu l-
implikazzjonijiet tal-kompetittività esterna 
biex iwasslu għal tkabbir Ewropew u l-
parteċipazzjoni f’swieq miftuħa u ekwi fid-
dinja kollha, bl-UE li tfittex superviżjoni 
globali ta’ parteċipanti li għandhom 
influwenza sinifikanti fuq l-impjieg, il-
mobbiltà tax-xogħol u l-prodotti 
finanzjarji soċjali bħall-pensjonijiet.

Or. nl

Emenda 108
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ir-riformi strutturali tal-UE u tal-Istati 
Membri jistgħu jikkontribwixxu 
effettivament għat-tkabbri u l-impjieg jekk 
isaħħu l-kompetittività tal-UE fl-ekonomija 
globali, jiftħu opportunitajiet ġodda għall-
esportaturi Ewropej u jipprovdu aċċess 
kompetittiv għall-importazzjonijiet vitali. 
Għalhekk ir-riformi għandhom iqisu l-
implikazzjonijiet tal-kompetittività esterna 
biex iwasslu għal tkabbir Ewropew u l-
parteċipazzjoni f’swieq miftuħa u ekwi fid-
dinja kollha.

(12) Ir-riformi strutturali tal-UE u tal-Istati 
Membri jistgħu jikkontribwixxu 
effettivament għat-tkabbir u l-impjieg 
sostenibbli u ta’ kwalità jekk isaħħu l-
kompetittività tal-UE fl-ekonomija globali, 
jiftħu opportunitajiet ġodda għall-
esportaturi Ewropej u jipprovdu aċċess 
kompetittiv għall-importazzjonijiet vitali. 
Għalhekk ir-riformi għandhom iqisu l-
implikazzjonijiet tal-kompetittività esterna 
biex iwasslu għal tkabbir Ewropew u l-
parteċipazzjoni f’swieq miftuħa u ekwi fid-
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dinja kollha.

Or. el

Emenda 109
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-Istati Membri għandhom 
jidderiġu l-objettivi nazzjonali tagħhom 
lejn żieda tar-rata ta’ impjieg kemm tan-
nisa u kemm tal-irġiel b’75% sal-2020, 
b’mod partikolari billi jiżdied l-impjieg 
taż-żgħażagħ, il-ħaddiema ikbar fl-età u l-
persuni b’diżabbiltà.
Barra dan, l-Istati Membri għandhom 
jimmiraw l-objettivi nazzjonali tagħhom 
billi jżidu l-proporzjon tan-nisa u l-irġiel 
li għandhom bejn l-20 u l-24 sena u li qed 
jagħmlu taħriġ jew li huma impjegati għal 
90%.

Or. de

Emenda 110
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12 a) Fil-proċess tat-tfassil u t-twettiq ta’ 
riformi strutturali, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu attenzjoni partikolari 
lill-iżgurar li t-tkabbir li huwa promoss 
ikun b’tali mod li jaħdmu ħafna nies u 
jkun akkumpanjat mill-ħolqien tal-
impjiegi fl-ekonomija reali.

Or. en
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Emenda 111
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
bi sħiħ u bl-istess pass, sabiex jinkisbu l-
effetti kollaterali pożittivi ta’ riformi 
strutturali kkoordinati.

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jipprovaw 
jimplimentaw bi sħiħ u bl-istess pass, bil-
konsiderazzjoni tad-diffikultajiet 
partikolari tagħhom, sabiex jinkisbu l-
effetti kollaterali pożittivi ta’ riformi 
strutturali kkoordinati.

Or. el

Emenda 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
bi sħiħ u bl-istess pass, sabiex jinkisbu l-
effetti kollaterali pożittivi ta’ riformi 
strutturali kkoordinati.

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
b’mod effettiv u bl-istess pass, sabiex 
jinkisbu l-effetti kollaterali pożittivi ta’ 
riformi strutturali kkoordinati.

Or. pl

Emenda 113
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
bi sħiħ u bl-istess pass, sabiex jinkisbu l-
effetti kollaterali pożittivi ta’ riformi 
strutturali kkoordinati.

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
bi sħiħ, sabiex jinkisbu l-effetti kollaterali 
pożittivi ta’ riformi strutturali kkoordinati.

Or. en

Emenda 114
Tadeusz Cymański

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
bi sħiħ u bl-istess pass, sabiex jinkisbu l-
effetti kollaterali pożittivi ta’ riformi 
strutturali kkoordinati.

(13) L-istrateġija Ewropa 2020 għandha 
tkun mirfuda b’għadd ta’ politiki integrati, 
li l-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
kif xieraq skont is-sitwazzjonijiet 
nazzjonali tagħhom.

Or. pl

Emenda 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13 a) L-Istati Membri għandhom iqisu l-
istrateġija Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari, l-aspetti tal-impjiegi u dawk 
soċjali, huma u jipprogrammaw u 
jimplimentaw il-finanzjament tal-UE, 
inkluż dak mill-Fond Soċjali Ewropew, 
mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali u mill-Fond ta’ Koeżjoni. L-użu 
tal-Fond Ewropew huwa li jnaqqas in-
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numru ta’ ostakli burokratiċi u li 
jiffaċilita l-miżuri ta’ terminu twil.

Or. en

Emenda 116
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Biex jilħqu din il-mira, l-Istati 
Membri jimpenjaw irwieħhom li jrawmu 
t-tkabbir u jagħtu spinta lill-potenzjal tal-
innovazzjoni fl-industrija – b’mod speċjali 
tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs)
– speċjalment biex jiġu pprovduti 
b’inċentivi finanzjarji biex jinħolqu 
impjiegi ġodda u jeħilsu lill-industrija 
minn xkiel amministrattiv u mhux 
tariffarju. Biex jitħaffef l-aċċess tan-nisa 
u taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, 
għandhom jinħolqu l-prekundizzjonijiet 
għall-kura tat-tfal billi post tal-kura barra 
l-familja jkun jista’ jitqiegħed għad-
dispożizzjoni ta’ kull tifel jew tifla iżgħar 
mill-età tal-iskola; barra dan, 
f’kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab 
soċjali, iż-żgħażagħ kollha, fi żmien sitt 
xhur mindu jtemmu l-edukazzjoni 
tagħhom, għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom impjieg jew post 
tat-taħriġ jew edukazzjoni ulterjuri.

Or. de

Emenda 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13 a) Fir-rappurtar tar-rati ta’ impjieg, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu dejta 
segregata skont is-sessi, komparabbli u  
ċara li tirrifletti korrettament il-
persentaġġ ta’ impjieg li jipprovdi l-
indipendenza ekonomika, l-impjieg part 
time u l-qgħad part time fl-istatistika tal-
forza tax-xogħol.

Or. en

Emenda 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huma u jipprogrammaw u 
jimplimentaw il-finanzjament tal-UE, 
inlkuż dak mill-Fond Soċjali Ewropew u 
l-Fond ta' Koeżjoni, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw l-Istrateġija tal-
UE 2020, speċjalment l-aspetti tal-politika 
tal-impjieg tagħha u tal-politika soċjali.

Or. de

Emenda 119
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13 a) L-Istati Membri għandhom iqisu l-
istrateġija Ewropa 2020, u b’mod 
partikolari, l-aspetti tal-impjiegi u dawk 
soċjali, huma u jipprogrammaw u 
jimplimentaw il-finanzjament tal-UE, 
inlkuż dak mill-Fond Soċjali Ewropew, il-



PE442.935v01-00 62/217 AM\820832MT.doc

MT

Fond Ewropew għal-Iżvilupp Reġjonali u 
l-Fond ta’ Koeżjoni. L-importanza hija 
enfasizzata mill-ħtieġa għal iktar użu tas-
sinerġiji u l-komplementaritajiet tad-
diversi strumenti finanzjarji disponibbli 
sabiex jintlaħqu l-miri kumplessi tal-
Istrateġija tal-UE 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, inklussiv u ekoloġiku u biex 
ikun hemm appoġġ iktar effettiv għall-
mikroreġjuni l-iktar żvantaġġati u l-
gruppi l-iktar vulnerabbli li jaffaċċjaw 
żvantaġġi multidimensjonali kumplessi.

Or. en

Emenda 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Filwaqt li dawn il-linji gwida huma 
indirizzati lejn l-Istati Membri, l-istrateġija 
Ewropa 2020 għandha tiġi implimentata bi 
sħubija mal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali kollha, bl-assoċjazzjoni 
mill-qrib tal-parlamenti, kif ukoll imsieħba 
soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, li 
għandhom jikkontribwixxu għat-tfassil tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali, għall-
implimentazzjoni tagħhom u għall-
komunikazzjoni ġenerali dwar l-istrateġija.

(14) ) Filwaqt li dawn il-linji gwida huma 
indirizzati lejn l-Istati Membri, huwa 
essenzjali li l-istrateġija Ewropa 2020 
għandha tiġi implimentata bi sħubija mal-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
kollha, bl-assoċjazzjoni mill-qrib tal-
parlamenti, kif ukoll rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili. L-imsieħba soċjali fil-livell 
nazzjonali għandhom rwol partikolari 
hawnhekk, minħabba li mingħajr il-
parteċipazzjoni tagħhom ma jkunx 
possibbli  li l-istrateġija tal-impjieg tiġi 
implimentata fin-negozji. Il-partijiet 
kollha għandu jkollhom drittijiet indaqs 
biex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali, għall-
implimentazzjoni tagħhom u għall-
komunikazzjoni ġenerali dwar l-istrateġija.

Or. de
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Emenda 121
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Filwaqt li dawn il-linji gwida huma 
indirizzati lejn l-Istati Membri, l-istrateġija 
Ewropa 2020 għandha tiġi implimentata bi 
sħubija mal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali kollha, bl-assoċjazzjoni 
mill-qrib tal-parlamenti, kif ukoll imsieħba 
soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, li 
għandhom jikkontribwixxu għat-tfassil tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali, għall-
implimentazzjoni tagħhom u għall-
komunikazzjoni ġenerali dwar l-istrateġija.

(14) Filwaqt li dawn il-linji gwida huma 
indirizzati lejn l-Istati Membri, l-istrateġija 
Ewropa 2020 għandha tiġi implimentata bi 
sħubija mal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali kollha, bl-assoċjazzjoni 
mill-qrib tal-parlamenti, kif ukoll imsieħba 
soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, li 
għandhom jikkontribwixxu għat-tfassil tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali, għall-
implimentazzjoni tagħhom u għall-
komunikazzjoni ġenerali dwar l-istrateġija 
bħalma l-politiki soċjali għandhom 
jirrispondu għaċ-ċirkostanzi u l-
preferenzi lokali.

Or. en

Emenda 122
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Istati Membri għandhom iżidu r-
rata tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol 
permezz ta’ miżuri ta’ attivazzjoni, 
permezz tal-offerta ta’ pariri, speċjalment 
għall-persuni anqas ikkwalifikati, 
permezz ta’ gwida okkupazzjonali, 
permezz ta’ taħriġ u kwalifikazzjoni 
ulterjuri orjentati lejn il-ħtiġijiet tas-suq, 
u permezz ta’ impjiegi sussidjati għall-
persuni b’diżabbiltà u għall-persuni li l-
iktar jeħtieġu l-ħarsien. Sakemm 
tippermetti s-sitwazzjoni tas-suq tax-
xogħol, l-Istati Membri għandhom iżidu l-
impjegabbiltà tal-immigranti li diġà
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jinsabu fil-pajjiż permezz ta’ programmi 
xierqa. Barra minn hekk, jeħtieġ ukoll li 
jkun hemm programmi innovattivi li 
jerġħu jintegraw lill-persuni b’diżabbiltà
fis-suq tax-xogħol. Barra minn hekk, l-
Istati Membri għandhom iwarrbu l-ostakli 
li jtaqqlu d-dħul fis-suq tax-xogħol lil min 
ikun dieħel fih għall-ewwel darba, u 
jappoġġjaw il-ħolqien tal-impjiegi, iġibu ’l 
quddiem l-innovazzjoni soċjali u jtejbu l-
kwalità tas-servizzi tal-impjiegi. B’mod 
partikolari, ir-regoli dwar ix-xogħol 
għandhom isiru iktar flessibbli, b’tali mod 
li jippermettu karriera li tirrispetta l-
integrazzjoni tal-ħajja tal-familja ma’ dik 
tax-xogħol, kif ukoll ħruġ iktar flessibbli 
mill-ħajja tax-xogħol fit-tielet parti tal-
ħajja. Għandhom jiġu mtejba wkoll l-
opportunitajiet għad-dħul lura fl-impjieg 
wara waqfa fit-tul mill-ħajja tax-xogħol 
minħabba responsabilitajiet tal-kura tat-
tfal. Strateġiji tal-flexicurity biex ikabbru 
l-flessibbiltà f’ġieħ reazzjoni iktar 
effiċjenti għaċ-ċikli tal-produzzjoni 
għandhom jiġu żgurati permezz ta’ 
politika attiva tax-xogħol u sistema soċjali 
adegwata, b’tali mod li l-bdil tal-impjieg 
ma jwassalx għal piżijiet finanzjarji 
sproporzjonati. Dawn l-istrateġiji 
għandhom ikunu kkompletati b’impenn 
mhux ambigwu favur l-irfid attiv tat-tiftix 
għax-xogħol. Fid-dinja tax-xogħol qed 
jintużaw dejjem iktar forom ġodda tat-
tfassil tal-impjiegi bħal xogħol b’ħinijiet 
mhux tipiċi, xogħol part-time u xogħol 
mid-dar, bla ma dawn il-forom mhuma 
rregolati bil-liġi. Ma għandhomx iwasslu 
biex permezz tagħhom titnaqqas is-sigurtà 
soċjali tal-persuni kkonċernati.

Or. de

Emenda 123
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Sabiex jiġi żgurat li l-linji gwida tal-
politika tax-xogħol jiġu implimentati fl-
Istati Membri, il-metodu miftuħ ta’ 
koordinazzjoni għandu jitjieb minħabba li 
l-impatt tiegħu fl-Istati Membri huwa 
żgħir wisq.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-progress mhux uniformi magħmul fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Lisbona 
f’pajjiżi differenti tal-UE, hemm dubji li kulma jmur qed jiżdiedu dwar il-ħtieġa tal-metodu 
miftuħ ta’ koordinazzjoni. Għalhekk jeħtieġ li jitjieb sabiex ikollu impatt ikbar f’termini tal-
implimentazzjoni tal-objettivi li ġew stabbiliti.

Emenda 124
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istrateġija Ewropa 2020 hija 
mirfuda minn grupp iżgħar ta’ linji gwida, 
li jissostitwixxi l-grupp preċedenti ta’ 24 u 
li jindirizza kwistjonijiet ta’ impjieg u 
politika ekonomika ġenerali b’mod 
koerenti. Il-linji gwida għall-politiki tal-
impjieg tal-Istati Membri, annessi ma’ din 
id-Deċiżjoni, huma marbutin b’mod 
intrinsiku mal-linji gwida għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
annessi mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
[…] ta’ […]. Flimkien, jiffurmaw il-‘Linji 
Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 
2020’.

(15) L-istrateġija Ewropa 2020 hija 
mirfuda minn grupp iżgħar ta’ linji gwida, 
li jissostitwixxi l-grupp preċedenti ta’ 24 u 
li jindirizza kwistjonijiet ta’ impjieg, 
konsolidazzjoni tal-koeżjoni soċjali u 
politika ekonomika ġenerali b’mod 
koerenti. Il-linji gwida għall-politiki tal-
impjieg tal-Istati Membri, annessi ma’ din 
id-Deċiżjoni, huma marbutin b’mod 
intrinsiku mal-linji gwida għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
annessi mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
[…] ta’ […]. Flimkien, jiffurmaw il-‘Linji 
Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 
2020’.

Or. el
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Emenda 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-istrateġija Ewropa 2020 hija 
mirfuda minn grupp iżgħar ta’ linji gwida, 
li jissostitwixxi l-grupp preċedenti ta’ 24 u 
li jindirizza kwistjonijiet ta’ impjieg u 
politika ekonomika ġenerali b’mod 
koerenti. Il-linji gwida għall-politiki tal-
impjieg tal-Istati Membri, annessi ma’ din 
id-Deċiżjoni, huma marbutin b’mod 
intrinsiku mal-linji gwida għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
annessi mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
[…] ta’ […]. Flimkien, jiffurmaw il-‘Linji 
Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 
2020’.

(15) L-istrateġija Ewropa 2020 hija 
mirfuda minn grupp ta’ linji gwida, li 
jissostitwixxi l-grupp preċedenti ta’ 24 u li 
jindirizza kwistjonijiet ta’ impjieg u 
politika ekonomika ġenerali b’mod 
koerenti. Il-linji gwida għall-politiki tal-
impjieg tal-Istati Membri, annessi ma’ din 
id-Deċiżjoni, huma marbutin b’mod 
intrinsiku mal-linji gwida għall-politiki 
ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
annessi mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
[…] ta’ […]. Flimkien, jiffurmaw il-‘Linji 
Gwida Integrati tal-Istrateġija Ewropa 
2020’.

Or. de

Emenda 126
Franz Obermayr

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) F’dan il-kuntest għandu jsir użu bi 
sħiħ tar-riżorsi tal-Fond Soċjali Ewropew 
biex tiżdied l-impjegabilità permezz ta’ 
miżuri għall-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
personali u biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta’ 
kwalità applikabbli fl-okkupazzjonijiet 
b’futur bi prospetti tajbin. Sabiex tiġi 
promossa l-mobbiltà okkupazzjonali, 
huwa neċessarju li l-Istati Membri 
jqawwu r-rieda li wieħed jiċċaqlaq 
permezz ta’ inċentivi, speċjalment miżuri 
li jtejbu t-trasport pubbliku tal-passiġġier 
bejn iż-żoni urbani l-kbar.
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Emenda 127
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dawn il-linji gwida integrati ġodda 
jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew. Huma jagħtu direzzjoni preċiża 
lill-Istati Membri fid-definizzjoni tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, jirriflettu 
l-interdipendenza u huma konformi mal-
Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Dawn il-linji 
gwida għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż li l-Kunsill jista’ jindirizza lill-
Istati Membri. Għandhom ikunu wkoll il-
bażi għall-istabbiliment tar-Rapport 
Konġunt dwar l-Impjieg li jintbagħat kull 
sena mil-Kunsill u l-Kummissjoni lill-
Kunsill Ewropew.

(16) Dawn il-linji gwida integrati ġodda 
jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew. Huma jagħtu direzzjoni preċiża 
lill-Istati Membri fid-definizzjoni tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, jirriflettu 
l-interdipendenza u huma konformi mal-
Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Skont dawn il-
linji gwida, għandhom jitfasslu rapporti 
nazzjonali annwali u jiġu evalwati
flimkien mal-miżuri ta’ konsolidazzjoni 
tal-baġit nazzjonali, jiġifieri l-
istabbiliment ta’ rabta neċessarja bejn l-
implimentazzjoni tal-objettivi tal-
istrateġija Ewropa 2020 u r-rekwiżiti tal-
Patt ta’ Stabbiltà. Dawn il-linji gwida 
għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
komunikazzjonijiet speċifiċi li għandhom 
impatt fuq il-finanzi strutturali għall-
pajjiż li l-Kunsill jista’ jindirizza lill-Istati 
Membri. Għandhom ikunu wkoll il-bażi 
għall-istabbiliment tar-Rapport Konġunt 
dwar l-Impjieg li jintbagħat kull sena mill-
Kunsill u l-Kummissjoni lill-Kunsill 
Ewropew.

Or. it

Emenda 128
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dawn il-linji gwida integrati ġodda 
jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew. Huma jagħtu direzzjoni preċiża 
lill-Istati Membri fid-definizzjoni tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, jirriflettu 
l-interdipendenza u huma konformi mal-
Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Dawn il-linji 
gwida għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż li l-Kunsill jista’ jindirizza lill-
Istati Membri. Għandhom ikunu wkoll il-
bażi għall-istabbiliment tar-Rapport 
Konġunt dwar l-Impjieg li jintbagħat kull 
sena mil-Kunsill u l-Kummissjoni lill-
Kunsill Ewropew.

(16) Dawn il-linji gwida integrati ġodda 
jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew. Huma jagħtu direzzjoni preċiża 
lill-Istati Membri fid-definizzjoni tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, jirriflettu 
l-interdipendenza u huma konformi mal-
Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Dawn il-linji 
gwida għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż li l-Kunsill jista’ jindirizza lill-
Istati Membri, bil-konsiderazzjoni tal-
punti differenti ta’ tluq tal-Istati Membri. 
Għandhom ikunu wkoll il-bażi għall-
istabbiliment tar-Rapport Konġunt dwar l-
Impjieg li jintbagħat kull sena mill-Kunsill
u l-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew.

Or. el

Emenda 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Dawn il-linji gwida integrati ġodda 
jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew. Huma jagħtu direzzjoni preċiża 
lill-Istati Membri fid-definizzjoni tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, jirriflettu 
l-interdipendenza u huma konformi mal-
Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Dawn il-linji 
gwida għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż li l-Kunsill jista’ jindirizza lill-
Istati Membri. Għandhom ikunu wkoll il-
bażi għall-istabbiliment tar-Rapport 
Konġunt dwar l-Impjieg li jintbagħat kull 
sena mil-Kunsill u l-Kummissjoni lill-
Kunsill Ewropew.

(16) Dawn il-linji gwida integrati ġodda 
jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew. Huma jagħtu direzzjoni preċiża 
lill-Istati Membri fid-definizzjoni tal-
programmi ta’ riforma nazzjonali tagħhom 
u fl-implimentazzjoni tar-riformi, jirriflettu 
l-interdipendenza. Dawn il-linji gwida 
għandhom jiffurmaw il-bażi għal 
kwalunkwe rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż li l-Kunsill jista’ jindirizza lill-
Istati Membri. Għandhom ikunu wkoll il-
bażi għall-istabbiliment tar-Rapport 
Konġunt dwar l-Impjieg li jintbagħat kull 
sena mill-Kunsill u l-Kummissjoni lill-
Kunsill Ewropew.
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Emenda 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sadanittant il-miżuri meħuda u r-
riżultati tagħhom għandhom jiġu 
analizzati akkademikament u reveduti 
b’mod kritiku.

Or. de

Emenda 131
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida fl-Anness għandhom jiġu
kkunsidrati fil-politika tal-impjieg tal-Istati 
Membri, u għandhom isiru rapporti 
dwarhom fil-programmi ta’ riforma 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
ifasslu programmi ta’ riforma konsistenti 
mal-miri stabbiliti fil-‘Linji Gwida 
Integrati tal-Ewropa 2020’.

Il-linji gwida fl-Anness u l-programmi ta’ 
riforma nazzjonali għandhom jiġu trattati 
bħala prijorità fil-politika tal-impjieg tal-
Istati Membri. L-impjieg u l-impatt soċjali 
tal-programmi ta’ riforma nazzjonali li 
għandhom ifasslu programmi ta’ riforma 
konsistenti mal-miri stabbiliti f’dawk il-
Linji Gwida, iridu jiġu mmonitorjati bir-
reqqa. Waqt ir-rappurtar dwar l-
applikazzjoni tal-linji gwida fl-Anness, l-
Istati Membri għandhom isegwu l-
istruttura li sar ftehim dwarha fil-livell 
tal-UE, sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza, it-
trasparenza u l-komparabbiltà tal-azzjoni 
meħuda u r-riżultati miksuba.

Or. it
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Emenda 132
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linji gwida fl-Anness għandhom jiġu
kkunsidrati fil-politika tal-impjieg tal-Istati 
Membri, u għandhom isiru rapporti 
dwarhom fil-programmi ta’ riforma 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
ifasslu programmi ta’ riforma konsistenti 
mal-miri stabbiliti fil-‘Linji Gwida 
Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020’.

Il-linji gwida fl-Anness għandhom jiġu 
implimentati fil-politika tal-impjieg tal-
Istati Membri, u għandhom isiru rapporti 
dwarhom fil-programmi ta’ riforma 
nazzjonali. L-Istati Membri għandhom 
ifasslu programmi ta’ riforma konsistenti 
mal-miri stabbiliti fil-‘Linji Gwida 
Integrati tal-Istrateġija Ewropa 2020’.

Or. it

Emenda 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Huma u jfasslu u jimplimentaw il-
programmi nazzjonali tagħhom ta’ 
riforma fil-qies tal-linji gwida tal-Anness, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
governanza effikaċi tal-politiki tal-
impjiegi u soċjali. Il-persuni interessati, 
inklużi dawk fil-livelli reġjonali u lokali u 
inklużi dawk affettwati mill-aspetti 
differenti tal-UE2020, korpi parlamentari 
u s-sħab soċjali għandhom ikunu involuti 
mill-qrib matul it-tfassil u l-
implimentazzjoni ta’ dawk il-programmi.
Il-miri ewlenin tal-UE, kif murija fl-
Anness, għandhom ikunu segwiti 
b’sottomiri u indikaturi adegwati, inklużi 
indikaturi tal-eżitu u tar-riżultati, kif ukoll 
miri, indikaturi u tabelli nazzjonali. L-
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Istati Membri għandhom iqisu dawk il-
miri u indikaturi, flimkien mal-linji gwida 
u kwalunkwe rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż li jindirizzalhom il-Kunsill.
L-Istati Membri għandhom jissorveljaw 
mill-qrib l-impatt, f’termini soċjali u tal-
impjiegi, tar-riformi implimentati skont il-
programmi nazzjonali ta’ riforma 
rispettivi tagħhom.
Meta jirrapportaw dwar l-applikazzjoni 
tal-linji gwida fl-Anness, l-Istati Membri 
għandhom isegwu l-istruttura li għandha 
tiġi maqbula fil-livell tal-UE u għandhom 
jinkludu l-istess elementi biex jiżguraw iċ-
ċarezza, it-trasparenza u l-komparabbiltà
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Huma u jfasslu u jimplimentaw il-
programmi nazzjonali tagħhom ta’ 
riforma fil-qies tal-linji gwida tal-Anness, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
governanza effikaċi tal-politiki tal-
impjiegi u soċjali. Il-persuni interessati, 
inklużi dawk fil-livelli reġjonali u lokali, 
korpi parlamentari u s-sħab soċjali kif 
ukoll l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, b’mod partikolari dawk li jipprovdu 
s-servizzi soċjali, fejn xieraq għandhom 
ikunu involuti mill-qrib matul it-tfassil, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni ta’ dawk il-programmi kif 
ukoll fid-definizzjoni tal-miri u l-
indikaturi.
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Il-miri ewlenin tal-UE, kif murija fl-
Anness, għandhom ikunu segwiti 
b’sottomiri u indikaturi adegwati, inklużi 
indikaturi tal-eżitu u tar-riżultati, kif ukoll 
miri, indikaturi u tabelli nazzjonali. L-
Istati Membri għandhom iqisu dawk il-
miri u indikaturi, flimkien mal-linji gwida 
u kwalunkwe rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż li jindirizzalhom il-Kunsill.
L-Istati Membri għandhom jissorveljaw 
mill-qrib l-impatt, f’termini soċjali u tal-
impjiegi, tar-riformi implimentati skont il-
programmi nazzjonali ta’ riforma 
rispettivi tagħhom.
Meta jirrapportaw dwar l-applikazzjoni 
tal-linji gwida fl-Anness, l-Istati Membri 
għandhom isegwu l-istruttura li għandha 
tiġi maqbula fil-livell tal-UE u għandhom 
jinkludu l-istess elementi biex jiżguraw iċ-
ċarezza, it-trasparenza u l-komparabbiltà
bejn l-Istati Membri.
Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
għandhom jiddeskrivu b’mod espliċitu l-
miri nazzjonali mfassla biex 
jikkontribwixxu għall-miri ewlenin tal-UE 
skont il-possibilitajiet nazzjonali. L-Istati 
Membri għandhom jinvestu f’monitoraġġ 
attiv u statistika dettaljata. Sabiex 
jitwasslu dawn ir-riżultati xierqa u 
jissaħħaħ l-impatt tal-Linja Gwida tal-
Impjieg u l-Pjanijiet ta’ Riforma 
Nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jaffaċċjaw il-konsegwenzi f’każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità.

Or. en

Emenda 135
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta r-rapporti ta’ progress 
annwali lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sabiex timmoniterja u tevalwa 
kemm il-miri ewlenin tal-UE ntlaħqu 
mill-Istati Membri kif stabbilit fl-Anness.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tfassal 
studji tal-impatt fir-reviżjoni ta’ nofs it-
terminu (għall-perjodi 2010 – 2014 u 
wara l-2014) inkluża l-analiżi 
komparattiva tal-prestazzjoni sabiex jiġi 
evalwat kemm intlaħqu l-miri tal-Linja 
gwida tal-UE.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tagħti 
bidu għall-proċeduri ta’ ksur għall-Istati 
Membri li ma jikkonformawx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni reġgħet tqiegħdet fiċ-ċentru tas-sistema għall-monitoraġġ tal-applikazzjoni 
tal-miri ewlenin tal-UE mill-Istati Membri; “djalogu deċentralizzat permanenti” fil-livelli 
kollha bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri huwa l-aħjar mod għall-iżgurar li dawn il-miri 
ewlenin tal-UE jiġu applikati. Ta’ min wieħed jiddistigwi żewġ fażijiet għall-perjodi 2010 –
2014 u wara l-2014. Meta wieħed jikkunsidra r-realtajiet tal-UE, ikunu meħtieġa minn tlieta 
sa erba’ snin ta’ ħidma preparatorja, bil-kisba ta’ impenn gradwali mill-Istati Membri, il-
Parlament u s-soċjetà u l-għoti ta’ finanzjament konsistenti għall-proċess.

Emenda 136
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Huma u jfasslu u jimplimentaw il-
programmi nazzjonali tagħhom ta’ 
riforma fil-qies tal-linji gwida tal-Anness, 



PE442.935v01-00 74/217 AM\820832MT.doc

MT

l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
governanza effikaċi tal-politiki tal-
impjiegi u soċjali. Il-persuni interessati, 
inklużi dawk fil-livelli reġjonali u lokali u 
korpi parlamentari u s-sħab soċjali 
għandhom ikunu involuti mill-qrib matul 
it-tfassil u l-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ dawk il-
programmi kif ukoll fid-definizzjoni tal-
miri u l-indikaturi.
Il-miri ewlenin tal-UE, kif murija fl-
Anness, għandhom ikunu segwiti 
b’sottomiri u indikaturi adegwati, inklużi 
indikaturi tal-eżitu u tar-riżultati, kif ukoll 
miri, indikaturi u tabelli nazzjonali. L-
Istati Membri għandhom iqisu dawk il-
miri u indikaturi, flimkien mal-linji gwida 
u kwalunkwe rakkomandazzjoni speċifika 
għall-pajjiż li jindirizzalhom il-Kunsill.
L-Istati Membri għandhom jissorveljaw 
mill-qrib l-impatt, f’termini soċjali u tal-
impjiegi, tar-riformi implimentati skont il-
programmi nazzjonali ta’ riforma 
rispettivi tagħhom.
Meta jirrapportaw dwar l-applikazzjoni 
tal-linji gwida fl-Anness, l-Istati Membri 
għandhom isegwu l-istruttura li għandha 
tiġi maqbula fil-livell tal-UE u għandhom 
jinkludu l-istess elementi biex jiżguraw iċ-
ċarezza, it-trasparenza u l-komparabbiltà
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida -7 (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida: Ugwaljanza bejn is-sessi
L-Istati Membri għandhom, permezz ta’ 
miri speċifiċi ta’ ugwaljanza bejn is-sessi, 
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l-integrazzjoni tal-ugwaljanza u l-
azzjonijiet ta’ politika speċifiċi, iżidu l-
impjiegi fost in-nisa li jirrispettaw id-
drittijiet tan-nisa u jeliminaw id-
differenza fil-pagi, id-diskriminazzjoni u 
d-differenza bejn is-sessi fir-rati ta’ 
impjieg u qgħad;
L-Istati Membri għandhom jimmiraw li 
jiksbu rata ta’ impjieg ta’ 75% għan-nisa 
u l-irġiel (ibbażata fuq ekwivalenti ta’ 
full-time) sal-2020, permezz, inter alia, ta’
- iktar investiment pubbliku u privat, iktar 
servizzi pubbliċi ta’ kwalità u appoġġ 
għall-familji u individwali;
- żgurar ta’ servizzi aċċessibbli, 
affordabbli, flessibbli u ta’ kwalità għolja, 
b’mod partikolari, l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-kura tat-tfal bl-għan li jiġu 
żgurati l-kundizzjonijiet għal 50% tal-
kura neċessarja għat-tfal ta’ bejn iż-0 u t-
3 snin u 100% tal-kura għat-tfal ta’ bejn 
it-3 u s-6 snin, u jitjieb l-aċċess għall-kura 
ta’ persuni dipendenti oħra, b’mod 
partikolari għall-persuni ikbar fl-età;
- indirizzar ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol 
prekarji ladarba l-maġġoranza affettwata 
minn dawn tikkonsisti f’nisa;
- iktar kapaċitajiet tan-nisa li jappartienu 
għal minoranzi u li huma migranti, u użu 
aħjar minn dawn il-kapaċitajiet;
- rikonoxximent tad-drittijiet li jiġu 
assistiti l-konjuġi u s-sħab matul il-ħajja, 
li fil-maġġoranza tal-każi hija nisa, li 
jipprovdu għajnuna f’affarijiet magħmula 
bl-idejn, negozju, agrikoltura, sajd u 
negozji żgħar tal-familja, sabiex ikun 
hemm protezzjoni fil-qasam tas-sigurtà 
soċjali u l-impjieg tagħhom;
- titjib tal-kundizzjonijiet tal-impjieg u l-
evalwazzjoni tax-xogħol fis-setturi fejn 
ħafna nisa huma rappreżentati (i.e., kura 
u xogħol domestiku, ċerti setturi ta’ 
servizz,);
L-Istati Membri għandhom iżidu l-isforzi 
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tagħhom biex japplikaw bis-sħiħ il-
prinċipju tal-pagi ndaqs u jimmiraw għat-
tnaqqis tad-differenzi fil-pagi bejn in-nisa 
u l-irġiel għal 0-5% sal-2020. Dawn il-
miri jkunu appoġġjati mid-Direttiva tal-
Kummissjoni 75/117/KEE reveduta, minn 
proposta leġiżlattiva li hi iktar effettiva 
mil-leġiżlazzjoni eżistenti u li tipprovdi 
miżuri f’każ ta’ ksur tad-dritt għal pagi 
ndaqs, u li tiżgura li dawn huma 
dissważivi u proporzjonali (pereżempju, 
sanzjonijiet ogħla f’każ ta’ offiżi repetuti);

Or. en

Emenda 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 7: Iż-żieda fil-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol u tnaqqis fil-qgħad 
strutturali

Linja gwida 7: Ħolqien ta’ iktar xogħol u
aħjar, u tnaqqis fil-qgħad strutturali u 
żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol

Or. en

Emenda 139
Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 7: Iż-żieda fil-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol u tnaqqis fil-qgħad 
strutturali

Linja gwida 7: Iż-żieda fil-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol b’mira ta’ terminu twil 
ta’ impjieg sħiħ

Or. de
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Emenda 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 7: Iż-żieda fil-parteċipazzjoni 
fis-suq tax-xogħol u tnaqqis fil-qgħad
strutturali

Linja gwida 7: Iż-żieda fl-integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol u tnaqqis fil-qgħad

Or. en

Emenda 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li tiżdied ir-rata ta’ impjieg, l-
Istati Membri se josservaw il-
kundizzjonijiet ta’ xogħol deċenti. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri se 
jistabbilixxu l-miri nazzjonali tagħhom 
sabiex il-proporzjon tan-nisa u l-irġiel li 
għandhom bejn l-20 u l-24 sena fit-taħriġ 
jew ix-xogħol jiżdied għal 90%. Il-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol 
għandha tiġi żgurata għall-persuni 
kollha, speċjalment ċerti gruppi li huma 
żvantaġġati fis-suq tax-xogħol tagħhom 
bħal żgħażagħ, persuni b’diżabbiltà u 
persuni bi sfond ta’ migrazzjoni.
L-istati Membri huma mitluba jżidu r-rata 
ta’ impjieg sal-2014 b’10%, billi jiffokaw 
fuq gruppi partikolari:
- żgħażagħ bejn il-15 u l-25 sena;
- ħaddiema ikbar ta’ bejn il-50 u l-64 
sena;
- nisa;
- ħaddiema bla kapaċitajiet;
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- persuni b’diżabbiltà ;
- persuni bi sfond ta’ migrazzjoni;
Ir-rata ta’ persuni li ilhom qiegħda 
għandha tonqos b’10%.

Or. en

Emenda 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jingħeleb il-qgħad persistenti fl-
Unjoni Ewropea u biex jiġi trattat il-
faqar, huwa meħtieġ li l-integrazzjoni tas-
suq tax-xogħol tiġi mtejba u li jitrawwem 
il-ħolqien tax-xogħol fl-Ewropa.
L-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea 
għandhom jiffokaw l-isforzi tal-ħolqien 
tax-xogħol tagħhom fuq:
- l-appoġġ tat-tranżizzjoni għall-impriżi u 
l-ħaddiema mis-setturi b’numru ta’ 
xogħlijiet li dejjem jonqos għal postijiet 
tax-xogħol f’setturi fejn qed jinħolqu 
impjiegi ġodda u sostenibbli;
- il-ħolqien ta’ infrastruttura ta’ appoġġ 
għal oqsma ġodda tal-ekonomija li 
għandhom potenzjal għall-ħolqien ta’ 
xogħlijiet sostenibbli;
- l-investiment f’taħriġ, innovazzjoni u 
riċerka speċjalment għall-SMEs bħala 
xprunaturi maġġuri tas-suq tax-xogħol;
- it-tisħiħ tal-impjiegi potenzjali ta’ 
servizzi ta’ interess ġenerali, li jorbtu l-
mira tal-ħolqien tax-xogħol mal-aspetti 
pożittivi ta’ inklużjoni attiva;
- l-allinjament tal-investiment pubbliku 
lejn xogħol ta’ kwalità sostenibbli;
Sabiex itejbu l-integrazzjoni tas-suq tax-
xogħol l-Istati Membri u l-UE għandhom 
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jiffokaw fuq it-titjib tal-aċċess għal dawk 
barra mis-suq tax-xogħol, filwaqt li jtejbu 
l-kundizzjonijiet tal-impjiegi, b’mod 
partikolari dawk tal-impjiegi ta’ kwalità 
baxxa u jadattaw il-postijiet tax-xogħol 
għall-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol 
differenti u li qed tixjieħ.

Or. en

Emenda 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-politiki u l-miżuri kollha meħuda fil-
qafas tal-Linji Gwida tal-Impjieg 
għandhom jippromwovu bis-sħiħ l-
ugwaljanza għan-nisa u l-irġiel u 
għandhom ikunu integrati fil-ġens. Dan 
jinkludi politiki ta’ azzjoni affermattiva li 
huma mmirati biex itejbu d-drittijiet u l-
ugwaljanza tan-nisa. Is-sistemi soċjali ta’ 
protezzjoni għandhom jiġu reveduti bl-
għan li jitneħħew l-elementi li jiġġeneraw
inugwaljanzi bejn is-sessi, għandu jiġi 
żgurat titjieb tal-kundizzjonijiet tax-
xogħol fejn jaħdmu n-nisa, għandu 
jonqos l-impjieg part time mhux 
volontarju u għandha tiġi żgurata l-
ugwaljanza bejn is-sessi fit-taħriġ u l-
edukazzjoni. F’dan il-qafas, l-UE 
tistabbilixxi mira biex tnaqqas id-
differenza fil-paga ta’ bejn is-sessi għal 0-
5% sal-2020. Barra minn hekk, l-UE 
tistabbilixxi miri fir-rigward taż-żieda tad-
dispożizzjoni ta’ servizzi tal-kura 
aċċessibbli, affordabbli, flessibbli u ta’ 
kwalità għolja għal kulħadd, b’mod 
partikolari l-aċċess għall-faċilitajiet tal-
kura tat-tfal billi timmira li tiżgura 70% 
tal-kura neċessarja għal tfal ta’ bejn 0-3 
snin u 100% għal tfal ta’ bejn 3-6 snin u 
se tintroduċi, matul il-perjodu ta’ żmien 
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tal-Istrateġija tal-UE għall-2020, miri 
speċifiċi għall-kura ta’ nies dependenti 
oħra, inkluż l-anzjani, abbażi tal-
valutazzjoni li dejjem għaddejja dwar il-
ħtiġijiet tal-kura attwali u potenzjali.

Or. xm

Emenda 144
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu –1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati membri għandhom jistabbilixxu l-
miri nazzjonali tagħhom b'tali mod li sal-
2020 ikabbru r-rata ta’ impjiegi sa 75% 
għan-nisa u l-irġiel, speċjalment 
b'parteċipazzjoni iktar intensiva fis-suq 
tax-xogħol taż-żgħażagħ, tal-impjegati 
iktar imdaħħla fiż-żmien u b'iktar 
integrazzjoni tal-migranti legali. Barra 
minn hekk, l-Istati Membri għandhom 
ifasslu l-miri nazzjonali tagħhom b'tali 
mod li jkabbru għal 90% s-sehem tan-nisa 
u l-irġiel bejn il-15 u l-24 li jkollhom 
impjieg jew ikunu fl-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 145
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati membri għandhom jistabbilixxu l-
miri nazzjonali tagħhom b'tali mod li sal-
2020 ikabbru r-rata ta’ impjiegi sa 75% 
għan-nisa u l-irġiel li għandhom bejn l-20 
u l-64, speċjalment permezz ta’ 
parteċipazzjoni akbar fis-suq tax-xogħol 
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tan-nies b’kapaċitajiet baxxi, ż-żgħażagħ, 
l-impjegati akbar fl-età, persuni 
b’diżabbiltà, il-minoritajiet, b’mod 
partikolari r-Roma, u b'iktar integrazzjoni 
tal-migranti legali. Barra minn hekk, l-
Istati Membri għandhom ifasslu l-miri 
nazzjonali tagħhom b'tali mod li jkabbru 
għal 90% s-sehem tan-nisa u l-irġiel bejn 
l-20 u l-24 li jkollhom impjieg jew ikunu 
fl-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu -1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu l-
parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol 
permezz ta' politiki li jippromwovu t-
tixjieħ attiv, l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
pagi ndaqs u integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b'diżabbiltà u gruppi oħra vulnerabbli. L-
Istati Membri għandhom jimplimentaw
b’mod effettiv leġiżlazzjoni kontra d-
diskriminazzjoni sabiex ikun hemm suq 
tax-xogħol aktar integrattiv u biex il-forza 
tax-xogħol aktar diversa ssir realtà. 
Sabiex jiżdied l-aċċess għal impjiegi ta’ 
kwalità għan-nisa, għandhom jiġu 
stabbiliti politiki ta’ konċiljazzjoni bejn il-
ħajja familjari u dik professjonali 
b'dispożizzjoni ta' kura aċċessibbli, id-
dritt għal impjieg part time, sigħat ta’ 
xogħol u postijiet tax-xogħol flessibbli. 
Barra dan, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu diviżjoni ugwali ta’ kura bla 
ħlas bejn l-irġiel u n-nisa u jżidu x-xogħol 
part time fost l-irġiel, b'mod partikolari 
biex jinżammu n-nisa b'kapaċitajiet 
avvanzati fl-oqsma xjentifiċi u 
teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu l-ostakoli għad-dħul fis-suq tax-
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xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw l-
impjieg ta' min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f'oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Stħarriġ empiriku preċedenti tas-swieq 
tax-xogħol tal-UE wera li l-flessibbiltà tal-
impjieg għandha l-aktar impatt negattiv 
fuq l-impjegabbiltà, minħabba li l-
kuntratti flessibbli tal-impjieg (impjieg 
taħt il-livell ta’ sigurtà soċjali li hija 
obbligatorja, xogħol temporanju permezz 
ta’ aġenzija, kuntratti tal-impjieg għal 
żmien fiss, ħidma fuq proġetti eċċ) huma 
assoċjati mhux biss ma’ protezzjoni 
soċjali ta’ kwalità aktar baxxa u ma’ dħul 
aktar baxx iżda wkoll ma’ nuqqas ta’ 
opportunitajiet għal aktar taħriġ, żvilupp 
professjonali u tagħlim tul il-ħajja, u li 
aktar ma jkun flessibbli l-impjieg, aktar 
ikun prekarju. Il-kunċett ta’ XOGĦOL 
TAJJEB jagħti attenzjoni kbira lill-
promozzjoni ta’ kwalità fuq ix-xogħol, it-
titjib tas-sigurtà soċjali u l-inklużjoni 
soċjali, it-titjib tad-drittijiet eżistenti tal-
ħaddiema u l-introduzzjoni ta’ oħrajn
ġodda, il-promozzjoni tas-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-
amministrazzjoni aħjar tar-riskji soċjali u 
r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol ma’ 
dik personali. L-Istati Membri għandhom 
iniedu miżuri qawwija għat-titjib tas-
sigurtà billi jiġi eliminat l-impjieg 
prekarju u dawk l-arranġamenti 
kuntrattwali atipiċi li huma marbuta ma’ 
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tali forom mhux siguri ta’ impjieg, bl-
għan li jiġu restritti u mnaqqsa forom 
atipiċi ta’ impjieg, u l-użu ħażin tagħhom 
għandu jiġi penalizzat. Għaldaqstant, l-
Istati Membri għandhom jintroduċu 
taħlita ta’ kuntratti tal-impjieg siguri u 
affidabbli, politiki tas-suq tax-xogħol 
attivi u integrattivi, tagħlim effettiv tul il-
ħajja, politiki biex jappoġġjaw id-dritt 
għal mobbiltà ta’ impjieg magħżul b’mod 
liberu, u sistemi ta’ sigurtà soċjali effettivi 
u ta’ kwalità għolja biex jiġu żgurati t-
tranżizzjonijiet professjonali 
akkumpanjati minn drittijiet ċari għal 
dawk li huma qiegħda għal benefiċċji 
adegwati u miżuri magħmula apposta 
sabiex dawn ikunu jistgħu jsibu impjieg 
tajjeb jew jitħarrġu u jaġġornaw l-ħiliet u 
l-kompetenzi tagħhom.

Or. xm

Emenda 148
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u 
biex jegħlbu s-segmentazzjoni u l-
inattività, l-inguwaljanza bejn is-sessi, 
filwaqt li jnaqqsu l-qgħad strutturali. 
Miżuri biex jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà 
għandhom ikunu kemm bilanċjati kif 
ukoll ta' tisħiħ reċiproku. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom jintroduċu 
taħlita ta' kuntratti flessibbli u affidabli 
ta' impjieg, politiki attivi tas-suq tax-
xogħol, tagħlim tul il-ħajja effettiv, 

Sabiex tintlaħaq din il-mira, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu t-tkabbir 
billi joħolqu impjieġi deċenti ġodda 
permezz ta’ politika tas-suq tax-xogħol, 
iżidu l-potenzjal innovattiv tal-ekonomija, 
b’mod partikolari tal-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs) . Sabiex tiġi żgurata
s-sostenibbiltà tal-impjiegi maħluqa, il-
kumpaniji li jinvestu f’teknoloġiji, xjenza 
u riċerka orjentati fil-futur għandhom 
jiġu appoġġjati. L-SMEs jiżguraw it-
tkabbir tal-impjieg u ħaqqhom appoġġ 
partikolari. Sabiex jitjieb l-aċċess tan-nisa 
u ż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, 
għandhom jinħolqu kundizzjonijiet għal 
faċilitajiet tal-kura tat-tfal xierqa, sabiex 
kull tifel u tifla tal-età ta’ qabel l-iskola
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politiki għall-promozzjoni tal-mobbiltà 
fix-xogħol, u sistemi ta' sigurtà soċjali 
adegwati biex jiġu żgurati tranżizzjonijiet 
professjonali akkumpanjati minn drittijiet u 
responsabbiltajiet ċari sabiex in-nies
qiegħda jfittxu x-xogħol b'mod attiv.

jkunu jistgħu jingħataw kura barra l-
familja. Għandha tiġi stabbilita mira 
speċifika għall-faċilitajiet tal-kura tat-tfal 
sabiex tiġi faċilitata l-parteċipazzjoni tan-
nisa fix-xogħol.

Kull persuna żagħżugħa tiġi pprovduta 
b’impjieg jew post għal taħriġ jew 
edukazzjoni ulterjuri fi żmien sitt xhur 
wara li tispiċċa l-iskola, f’koperazzjoni 
mill-qrib mas-sieħba soċjali. Il-Gvernijiet 
għandhom jiżguraw li ż-żgħażagħ sa 25 
sena li ilhom qiegħda għal erba’ xhur jiġu
offruti post ta’ impjieg jew edukazzjoni.

Dawk qiegħda fit-tul għandhom jirċievu
offerti ta’ miżuri ta’ impjegabbiltà li 
għalihom il-miri kwantitattivi għandhom 
jiġu stabbiliti biex isaħħu l-politiki 
preventivi tas-suq tax-xogħol. Kull adult 
qiegħed għandu jiġi offrut impjieg, 
apprendistat, taħriġ addizzjonali jew 
miżuri oħra ta’ imjegabbiltà mhux f’aktar 
minn 12-il xahar minn meta jiġi qiegħed. 
Għalhekk, 25% ta’ dawk qiegħda fit-tul fl-
2014 għandhom jipparteċipaw f’miżura 
ta’ suq tax-xogħol attiv fil-forma ta’ 
taħriġ avvanzat, edukazzjoni u/jew t-
trasferiment għal impjieg ġdid.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Or. en

Emenda 149
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-

L-Istati Membri għandhom irawmu t-
tkabbir u b'hekk joħolqu impjiegi ġodda 
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Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

sostenibbli u ta’ kwalità u jagħtu spinta 
lill-potenzjal tal-innovazzjoni fl-
ekonomija, b'mod speċjali tal-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u jeħilsu 
lill-industrija minn xkiel amministrattiv u 
mhux tariffarju. Il-miżuri għandhom 
jittieħdu biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-
persuni ikbar fl-età u l-persuni diżabbli
fis-suq tax-xogħol u tiġi trattata 
effettivament id-diskriminazzjoni fis-suq 
tax-xogħol fuq il-bażi tal-età, id-
diżabbiltà, is-sess, ir-razza, l-orjentazzjoni 
sesswali u r-reliġjon jew it-twemmin, 
f’konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti 
tal-UE. L-Istati Membri għandhom 
jintegraw il-prinċipji ta' flessikurtà
approvati mill-Kunsill Ewropew fil-politiki 
tas-suq tax-xogħol tagħhom u 
japplikawhom, biex b'hekk jagħmlu użu 
sħiħ mill-appoġġ tal-Fond Soċjali 
Ewropew bil-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, 
inaqqsu l-faqar, l-esklużjoni soċjali u l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Or. en

Emenda 150
Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw u 
japplikaw il-kunċett ta’ XOGĦOL 
TAJJEB, biex b'hekk jagħmlu użu sħiħ 
mill-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew bil-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq 
tax-xogħol u biex jegħlbu s-
segmentazzjoni u l-inattività involontarja, 
l-inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Il-kunċett ta’ 
XOGĦOL TAJJEB jagħti attenzjoni kbira 
lill-promozzjoni ta’ kwalità fuq ix-xogħol, 
it-titjib tas-sigurtà soċjali u l-inklużjoni 
soċjali, it-titjib tad-drittijiet eżistenti tal-
ħaddiema u l-introduzzjoni ta’ oħrajn 
ġodda, il-promozzjoni tas-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-
amministrazzjoni aħjar tar-riskji soċjali u 
r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol ma’ 
dik personali.
Miżuri biex jtejbu s-sigurtà billi jiġi 
eliminat l-impjieg prekarju u dawk l-
arranġamenti kuntrattwali atipiċi li huma 
marbuta ma’ tali forom mhux siguri ta’ 
impjieg, bl-għan li jiġu restritti u mnaqqsa 
forom atipiċi ta’ impjieg, u l-użu ħażin 
tagħhom għandu jiġi penalizzat. Għalhekk 
l-Istati Membri għandhom jintroduċu 
taħlita ta' kuntratti siguri u affidabbli ta' 
impjieg, politiki attivi u integrattivi tas-suq 
tax-xogħol, tagħlim tul il-ħajja effettiv, 
politiki biex jappoġġjaw id-dritt ta’ 
mobbiltà fix-xogħol magħżula 
volontarjament, u sistemi ta' sigurtà soċjali 
effettivi, ta’ kwalità għolja biex jiġu 
żgurati tranżizzjonijiet professjonali 
akkumpanjati minn drittijiet ċari sabiex in-
nies qiegħda jkunu intitolati għal 
benefiċċji adegwati u miżuri magħmula 
apposta sabiex dawn ikunu jistgħu jsibu 
impjieg tajjeb jew jitħarrġu u jaġġornaw 
l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom fejn 
meħtieġ.

Or. en
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Emenda 151
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, li 
jipprovdu forom speċifiċi ta’ konsulenza 
waqt it-tranżizzjoni minn impjieg għall-
ieħor, arranġamenti ġodda ta’ 
assigurazzjoni soċjali suplimentarja u
servizzi li huma essenzjali għall-
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali, politiki attivi tas-suq tax-
xogħol, tagħlim tul il-ħajja effettiv, politiki 
għall-promozzjoni tal-mobbiltà fix-xogħol, 
u sistemi ta' sigurtà soċjali adegwati li 
jikkunsidraw il-waqfa mix-xogħol, b’mod 
partikolari għaż-żgħażagħ u n-nisa, u 
biex jiġu żgurati tranżizzjonijiet 
professjonali akkumpanjati minn drittijiet u 
responsabbiltajiet ċari sabiex in-nies 
qiegħda jfittxu x-xogħol b'mod attiv.

Or. it
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Emenda 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Filwaqt li l-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-istrateġija Flessigurtà sabiex 
tpoġġi s-sigurtà tat-tranżizzjoni fil-
quċċata tal-aġenda, l-Istati Membri 
għandhom jintegraw il-prinċipji ta' 
flessikurtà approvati riveduti mill-Kunsill
Ewropew fil-politiki tas-suq tax-xogħol 
tagħhom u japplikawhom, biex b'hekk 
jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-Fond 
Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni billi tiġi 
pprovduta sigurtà adegwata għall-
ħaddiema impjegati b’kull forma ta’ 
kuntratt. Miżuri biex jtejbu l-flessibbiltà u 
s-sigurtà għandhom ikunu kemm bilanċjati 
kif ukoll ta' tisħiħ reċiproku. Għandu jiġi 
enfasizzat li l-flessibbiltà mingħajr is-
sigurtà soċjali u l-aċċess għal tagħlim 
matul il-ħajja mhux mod sostenibbli ta’ 
kif jiżdied l-impjieg. Għalhekk l-Istati 
Membri għandhom jintroduċu taħlita ta' 
kuntratti flessibbli u affidabbli ta' impjieg, 
politiki attivi u inklussivi tas-suq tax-
xogħol, tagħlim tul il-ħajja effettiv għall-
impjegati kollha, politiki għall-
promozzjoni tal-mobbiltà fix-xogħol, u 
sistemi ta' sigurtà soċjali adegwati 
aċċessibbli għall-impjegati kollha biex 
jiġu żgurati tranżizzjonijiet professjonali, 
sabiex jgħinu l-progress f’impjieg stabbli 
u sigur legalment. L-avvanz fil-
kapaċitajiet għandu jiġi rikonoxxut bħala 
parti integrali tal-ħajja tax-xogħol ta’ 
kulħadd u bħala dritt ta’ kull impjegat.

Or. en
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Emenda 153
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Biex dawn jinkisbu, għandhom 
jiġu eżaminati ir-regoli tal-kisba ta’ 
sussidji mill-Fond Soċjali Ewropew u fejn 
hu possibbli jiġu simplifikati għalhekk l-
Istati Membri, f’koperazzjoni maż-żewġ 
partijiet tal-industrija, għandhom 
jintroduċu taħlita ta' kuntratti flessibbli u 
affidabbli ta' impjieg, politiki attivi tas-suq 
tax-xogħol, tagħlim tul il-ħajja effettiv, 
politiki għall-promozzjoni tal-mobbiltà fix-
xogħol, anqas burokrazija għal dawk li 
jaħdmu għal rashom u sistemi ta' sigurtà 
soċjali adegwati li jikkunsidraw l-impjieg 
transkonfinali biex jiġu inkoraġġuti t-
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Or. nl

Emenda 154
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew, b’garanzija sħiħa 
tad-drittijiet u s-saħħa tal-ħaddiema, bil-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq 
tax-xogħol u biex jegħlbu s-
segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, bil-
konsiderazzjoni taċ-ċirkostanzi tal-familja 
tal-ħaddiema, u sistemi ta' sigurtà soċjali 
adegwati biex jiġu żgurati tranżizzjonijiet 
professjonali akkumpanjati minn drittijiet u 
responsabbiltajiet ċari sabiex in-nies 
qiegħda jfittxu x-xogħol b'mod attiv.

Or. el

Emenda 155
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
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jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' 
arranġamenti flessibbli u affidabbli ta' 
impjieg li huma dettaljati fil-kuntratti li 
jagħtu lill-ħaddiema kollha, 
irrispettivament mill-istatus legali 
tagħhom, numru ta’ drittijiet bażiċi,
politiki attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim 
tul il-ħajja effettiv, politiki għall-
promozzjoni tal-mobbiltà fix-xogħol, u 
sistemi ta' sigurtà soċjali adegwati biex jiġu 
żgurati tranżizzjonijiet professjonali 
akkumpanjati minn drittijiet u 
responsabbiltajiet ċari sabiex in-nies 
qiegħda jfittxu x-xogħol b'mod attiv.

Or. it

Emenda 156
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
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ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol u mobbiltà fl-Istati 
tal-Unjoni Ewropea, u sistemi ta' sigurtà 
soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Or. fr

Emenda 157
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta’ impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet ċari għan-nies qiegħda. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw 
dispożizzjoni effettiva ta‘ servizzi minn 
servizzi tal-impjieg.

Or. de
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Emenda 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali u l-prekarjetà 
billi tiġi pprovduta sigurtà xierqa għall-
ħaddiema skont il-forom kollha ta’ 
impjieg. Miżuri biex jtejbu l-flessibbiltà u 
s-sigurtà għandhom ikunu kemm bilanċjati 
kif ukoll ta' tisħiħ reċiproku. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom jintroduċu taħlita 
ta' kuntratti flessibbli u affidabbli ta' 
impjieg, politiki attivi tas-suq tax-xogħol, 
tagħlim tul il-ħajja effettiv, politiki għall-
promozzjoni tal-mobbiltà fix-xogħol, u 
sistemi ta' sigurtà soċjali adegwati biex jiġu 
żgurati tranżizzjonijiet professjonali 
akkumpanjati minn drittijiet u 
responsabbiltajiet ċari sabiex in-nies 
qiegħda jfittxu x-xogħol b'mod attiv. Is-
sħubija soċjali hija element kruċjali tal-
mudell Ewropew, għalhekk hija meħtieġa 
kodeterminazzjoni bbilanċjata. Id-Djalogu 
Soċjali għandu jissaħħaħ.

Or. en

Emenda 159
Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv. L-Istati Membri għandhom 
jintroduċu miżuri speċjali biex jiżguraw li 
ż-żgħażagħ huma impjegati f’xogħlijiet 
reali u permanenti.

Or. da

Emenda 160
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom f’mod 
ibbilanċjat, biex b'hekk jagħmlu użu sħiħ 
mill-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew bil-
għan li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq 
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jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

tax-xogħol u biex jegħlbu s-
segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali – b’mod 
partikolari l-qgħad fost iż-żgħażagħ. 
Miżuri biex jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà 
għandhom ikunu kemm bilanċjati kif ukoll 
ta' tisħiħ reċiproku. L-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw l-isfidi 
demografiċi, jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Or. en

Emenda 161
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mill-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà fis-suq tax-xogħol 
huma essenzjali. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabbli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
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tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Or. en

Emenda 162
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u 
biex jegħlbu s-segmentazzjoni u l-
inattività, l-inguwaljanza bejn is-sessi, 
filwaqt li jnaqqsu l-qgħad strutturali. 
Miżuri biex jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà 
għandhom ikunu kemm bilanċjati kif 
ukoll ta' tisħiħ reċiproku. Għalhekk l-
Istati Membri għandhom jintroduċu 
taħlita ta' kuntratti flessibbli u affidabli 
ta' impjieg, politiki attivi tas-suq tax-
xogħol, tagħlim tul il-ħajja effettiv, 
politiki għall-promozzjoni tal-mobbiltà 
fix-xogħol, u sistemi ta' sigurtà soċjali
adegwati biex jiġu żgurati tranżizzjonijiet 
professjonali akkumpanjati minn drittijiet 
u responsabbiltajiet ċari sabiex in-nies 
qiegħda jfittxu x-xogħol b'mod attiv.

Biex tintlaħaq din il-mira, l-Istati Membri 
għandhom  jippromwovu t-tkabbir li jżid l-
impjiegi, jiġifieri li jinħolqu impjiegi 
ġodda, jiżdied il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija, b’mod partikolari fl-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), u  
tinħeles l-industrija mix-xkiel 
amministrattiv u mhux tariffarju. Sabiex 
jitjieb l-aċċess tan-nisa u ż-żgħażagħ 
għas-suq tax-xogħol għandhom jinħolqu 
kundizzjonijiet għall-faċilitajiet tal-kura 
tat-tfal xierqa, billi post tal-kura barra l-
familja jkun jista' jitqiegħed għad-
dispożizzjoni ta' kull tifel jew tifla iżgħar 
mill-età tal-iskola u  f'kooperazzjoni mill-
qrib mas-sħab soċjali, iż-żgħażagħ kollha, 
fi żmien erba’ xhur mindu jtemmu l-
edukazzjoni tagħhom, għandu jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom impjieg jew 
post tat-taħriġ jew edukazzjoni ulterjuri.

Or. en
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Emenda 163
Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jintegraw il-
prinċipji ta' flessikurtà approvati mil-
Kunsill Ewropew fil-politiki tas-suq tax-
xogħol tagħhom u japplikawhom, biex 
b'hekk jagħmlu użu sħiħ mill-appoġġ tal-
Fond Soċjali Ewropew bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u biex 
jegħlbu s-segmentazzjoni u l-inattività, l-
inguwaljanza bejn is-sessi, filwaqt li 
jnaqqsu l-qgħad strutturali. Miżuri biex 
jtejbu l-flessibbiltà u s-sigurtà għandhom 
ikunu kemm bilanċjati kif ukoll ta' tisħiħ 
reċiproku. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jintroduċu taħlita ta' kuntratti 
flessibbli u affidabli ta' impjieg, politiki 
attivi tas-suq tax-xogħol, tagħlim tul il-
ħajja effettiv, politiki għall-promozzjoni 
tal-mobbiltà fix-xogħol, u sistemi ta' 
sigurtà soċjali adegwati biex jiġu żgurati 
tranżizzjonijiet professjonali akkumpanjati 
minn drittijiet u responsabbiltajiet ċari 
sabiex in-nies qiegħda jfittxu x-xogħol 
b'mod attiv.

Biex jilħqu din il-mira, l-Istati Membri 
jimpenjaw irwieħhom li jrawmu t-tkabbir 
u b'hekk joħolqu impjiegi ġodda u jagħtu 
spinta lill-potenzjal tal-innovazzjoni fl-
ekonomija, b'mod speċjali tal-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u jeħilsu 
lill-industrija minn xkiel amministrattiv u 
mhux tariffarju u jiżviluppaw strumenti 
regolatorji u ta’ appoġġ li jikkunsidraw il-
pluralità tan-negozju sabiex il-forom 
kollha ta’ kumpaniji jkollhom 
kundizzjonijiet ekwivalenti fir-rigward tal-
kompetizzjoni u l-promozzjoni.

Or. es

Emenda 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċentri tax-xogħol iridu jipprovdu 
programmi ta’ taħriġ u ta’ konsulenza 
b’mod partikolari fil-qasam tat-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni u
kif ukoll l-aċċess għal internet b’veloċità 
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għolja għal dawk li qed ifittxu xogħol 
sabiex it-tiftix għal impjieg jiġi faċilitat.

Or. en

Emenda 165
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi mtejjeb l-aċċess tan-nisa u ż-
żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, 
għandhom jinħolqu kundizzjonijiet għal 
faċilitajiet tal-kura tat-tfal xierqa bl-għan 
li jiżguraw 50% tal-kura neċessarja għat-
tfal ta’ bejn 0-3 snin u 100% tal-kura 
għat-tfal ta’ bejn 3-6 snin.

Or. en

Emenda 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ukoll 
jimplimentaw u jirrispettaw il-prinċipji 
bażiċi ta’ trattament ugwali u n-nuqqas 
ta’ diskriminazzjoni kif ukoll il-prinċipji 
tad-direttivi soċjali Ewropej, inklużi dawk 
li ġejjin minn ftehim ta’ qafas fost l-
imsieħba soċjali Ewropej.

Or. en
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Emenda 167
Lívia Járóka

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-
djalogu soċjali u jindirizzaw is-
segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol
b'miżuri indirizzati lejn l-impjieg 
temporanju u prekarju, rata baxxa ta' 
impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda 
kontra l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata 
sigurtà soċjali adegwata għal dawk li 
għandhom kuntratti fissi kif ukoll għal 
min jaħdem għal rasu. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun imsaħħa u 
miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-
żgħażagħ u dawk li jinsabu mhedda mill-
qgħad b'servizzi personalizzati mmirati 
lejn dawk l-iktar imbegħdin mis-suq tax-
xogħol.

L-Istati Membri, b’koperazzjoni tal-
imsieħba soċjali, għandhom iżidu r-rata 
ta’ impieg permezz ta’ miżuri ta' 
attivazzjoni, speċjalment għal dawk 
b'kapaċitajiet baxxi u nies li jirrikjedu 
protezzjoni partikolari u/jew appoġġ bħal 
pereżempju r-Roma, permezz ta’ servizzi 
ta’ pariri u edukazzjoni u taħriġ 
professjonali adattati għall-ħtiġijiet tas-
suq tax-xogħol. L-ekonomija soċjali 
għandha tiġi appoġġjata f’dan il-kuntest. 
Barra minn hekk, permezz ta' programmi 
adegwati, l-Istati Membri għandhom 
ikabbru l-impjegabbiltà tal-migranti legali 
u r-Roma fost gruppi żvantaġġjati oħra. 
Sforzi kontinwi u programmi innovattivi 
huma meħtieġa wkoll sabiex jerġgħu 
jintegraw lill-persuni b'diżabbiltà, u 
membri tal-komunitajiet etniċi ta’ 
minorità fis-suq tax-xogħol, inkluż 
permezz ta’ xogħlijiet issusidjati.
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom iwarrbu l-ostakoli li jtaqqlu d-
dħul fis-suq tax-xogħol lil min ikun dieħel 
fih għall-ewwel darba, jappoġġaw il-
ħolqien tal-impjiegi, iġibu 'l quddiem l-
innovazzjoni soċjali u jtejbu l-kwalità u l-
effettività tal-uffiċċji tal-impjiegi. B’mod 
partikolari, ir-regoli dwar il-ħinijiet ix-
xogħol għandhom isiru iktar flessibbli, 
b’tali mod li jippermettu karriera li 
tikkonforma mar-rekwiżiti tal-
kompatibbiltà tal-ħajja tal-familja ma’ dik 
tax-xogħol, kif ukoll ħruġ iktar flessibbli 
mill-ħajja tax-xogħol fit-tielet parti tal-
ħajja.
Strateġiji interni u esterni tal-flessigurità 
biex ikabbru l-flessibbiltà f’ġieħ reazzjoni 
iktar effiċjenti għaċ-ċikli tal-produzzjoni, 
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għandhom jiġu applikati aħjar permezz 
ta’ politika attiva tax-xogħol u sistemi 
soċjali adegwati, b’tali mod li l-bdil tal-
impjieg ma jwassalx għal piżijiet 
finanzjarji sproporzjonati. Dawn 
għandhom ikunu akkumpanjati b’impenn 
mhux ambigwu favur l-irfid attiv tat-tiftix 
għax-xogħol. Fid-dinja tax-xogħol qed 
jintużaw dejjem iktar forom ġodda ta’ 
organizzazzjoni ta’ xogħol, bħal xogħol 
temporanju mhux tipiku, xogħol part-time 
u xogħol mid-dar, bla ma dawn il-forom 
mhuma rregolati bil-liġi. Ma għandhomx 
iwasslu biex permezz tagħhom titnaqqas 
il-protezzjoni soċjali tal-persuni 
kkonċernati. Ma għandhomx iwasslu biex 
permezz tagħhom jitnaqqsu d-drittijiet tal-
impjieg kollettivi u individwali u s-sigurtà 
soċjali tal-persuni kkonċernati.

Or. en

Emenda 168
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-
djalogu soċjali u jindirizzaw is-
segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol 
b'miżuri indirizzati lejn l-impjieg 
temporanju u prekarju, rata baxxa ta' 
impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda 
kontra l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata 
sigurtà soċjali adegwata għal dawk li 
għandhom kuntratti fissi kif ukoll għal 
min jaħdem għal rasu. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun imsaħħa u 
miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-
żgħażagħ u dawk li jinsabu mhedda mill-

L-Istati Membri b’koperazzjoni mal-
imsieħba soċjali għandhom iżidu r-rata 
tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol
permezz ta' miżuri ta' attivazzjoni, 
partikolarment għal dawk b’kapaċitajiet 
baxxi u nies li jirrikjedu protezzjoni u/jew 
appoġġ, permezz tal-offerta ta’ pariri u 
taħriġ professjonali adattat għall-ħtiġijiet 
tas-suq tax-xogħol. L-ekonomija soċjali 
għandha tiġi appoġġjata f’dan il-kuntest. 
Barra minn hekk, permezz ta’ programmi 
adewati, l-Istati Membri għandhom 
ikabbru l-impjegabbiltà tal-migranti 
legali. Jeħtieġ ukoll li jkun hemm 
programmi innovattivi u sforzi kontinwi li 
jerġgħu jintegraw lill-persuni b'diżabbiltà
fis-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta’ 
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qgħad b'servizzi personalizzati mmirati 
lejn dawk l-iktar imbegħdin mis-suq tax-
xogħol.

xogħlijiet sussidjati.  

Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom iwarrbu l-ostakli li jtaqqlu d-
dħul fis-suq tax-xogħol lil min ikun dieħel 
fih għall-ewwel darba, jappoġġaw il-
ħolqien tal-impjiegi, iġibu ’l quddiem l-
innovazzjoni soċjali u jtejbu l-kwalità tal-
uffiċċji tal-impjiegi. B’mod partikolari, ir-
regoli dwar ix-xogħol għandhom isiru 
iktar flessibbli, b’tali mod li jippermettu 
karriera li tirrispetta l-integrazzjoni tal-
ħajja tal-familja ma’ dik tax-xogħol, kif 
ukoll ħruġ iktar flessibbli mill-ħajja tax-
xogħol fit-tielet parti tal-ħajja.
Strateġiji interni u esterni tal-flessikurtà 
biex ikabbru l-flessibbiltà f’ġieħ reazzjoni 
iktar effiċjenti għaċ-ċikli tal-produzzjoni, 
għandhom jiġu applikati aħjar permezz 
ta’ politika attiva tax-xogħol u sistemi 
soċjali adegwati, b’tali mod li l-bdil tal-
impjieg ma jwassalx għal piżijiet 
finanzjarji sproporzjonati. Dawn l-
istrateġiji għandhom ikunu kkompletati 
b’impenn mhux ambigwu favur l-irfid 
attiv tat-tiftix għax-xogħol. Fid-dinja tax-
xogħol qed jintużaw dejjem iktar forom 
ġodda tat-tfassil tal-impjiegi bħal xogħol 
b’ħinijiet mhux tipiċi, xogħol part-time u 
xogħol mid-dar, bla ma dawn il-forom 
mhuma rregolati bil-liġi. Ma għandhomx 
iwasslu biex permezz tagħhom jitnaqqsu 
d-drittijiet tal-impjieg kollettivi u 
individwali u s-sigurtà soċjali tal-persuni 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 169
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni 
tas-suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati 
lejn l-impjieg temporanju u prekarju, rata 
baxxa ta' impjieg u xogħol mhux 
iddikjarat. Il-mobbiltà professjonali 
għandha tiġi ppremjata. Il-kwalità tal-
impjiegi u l-kundizzjonijiet tal-impjieg 
għandhom ikunu indirizzati permezz tal-
ġlieda kontra l-pagi baxxi u billi tiġi 
żgurata sigurtà soċjali adegwata għal 
dawk li għandhom kuntratti fissi kif ukoll 
għal min jaħdem għal rasu. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun imsaħħa u 
miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-
żgħażagħ u dawk li jinsabu mhedda mill-
qgħad b'servizzi personalizzati mmirati 
lejn dawk l-iktar imbegħdin mis-suq tax-
xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu r-rata 
tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol 
permezz ta' miżuri ta’ attivazzjoni, 
permezz tal-offerta ta’ pariri, speċjalment 
għall-persuni anqas ikkwalifikati, 
permezz ta’ taħriġ u kwalifikazzjoni 
ulterjuri orjentati lejn il-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol, u permezz ta’ impjiegi 
sussidjati għall-persuni b’diżabbiltà u 
għall-persuni li l-iktar jeħtieġu l-ħarsien. 
Barra minn hekk, permezz ta’ programmi 
adegwati, l-Istati Membri għandhom 
ikabbru l-impjegabbiltà tal-minoritajiet, 
b’mod partikolari r-Roma u l-migranti 
legali . Jeħtieġ ukoll li jkun hemm 
programmi innovattivi li jerġħu jintegraw 
lill-persuni b’diżabbiltà fis-suq tax-
xogħol. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom iwarrbu l-ostakli li jtaqqlu iktar 
d-dħul fis-suq tax-xogħol lil min ikun 
dieħel fih għall-ewwel darba, jappoġġaw 
il-ħolqien tal-impjiegi, iġibu ’l quddiem l-
innovazzjoni soċjali u jtejbu l-kwalità tal-
uffiċċji tal-impjiegi. B’mod partikolari, ir-
regoli dwar il-ħinijiet ix-xogħol 
għandhom isiru iktar flessibbli, b’tali mod 
li jippermettu karriera li tikkonforma 
mar-rekwiżiti tal-kompatibbiltà tal-ħajja 
tal-familja ma’ dik tax-xogħol, kif ukoll 
ħruġ iktar flessibbli mill-ħajja tax-xogħol 
fit-tielet parti tal-ħajja. Strateġiji tal-
flessigurità biex ikabbru l-flessibbiltà
f’ġieħ reazzjoni iktar effiċjenti għaċ-ċikli 
tal-produzzjoni għandhom jiġu protetti 
aħjar permezz ta’ politika attiva tas-suq 
tax-xogħol u sistemi ta’ sigurtà soċjali 
adegwati, b’tali mod li l-bdil tal-impjieg 
ma jwassalx għal piżijiet finanzjarji 
sproporzjonati. Dawn l-istrateġiji 
għandhom ikunu kkompletati b’impenn 
mhux ambigwu favur l-irfid attiv tat-tiftix 
għax-xogħol. Fid-dinja tax-xogħol qed 
jintużaw dejjem iktar forom ġodda ta’ 
organizzazzjoni ta’ xogħol, bħal xogħol 
temporanju mhux tipiku, xogħol part-time 
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u xogħol mid-dar, bla ma dawn il-forom 
mhuma rregolati bil-liġi. Ma għandhomx 
iwasslu biex permezz tagħhom titnaqqas 
il-protezzjoni soċjali tal-persuni 
kkonċernati. Għandu jiġi żgurat li 
mhumiex maħluqa forom ġodda ta’ 
impjiegi li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-
kuntratti (full time, permanenti) regolari.

Or. en

Emenda 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg 
għandhom ikun imsaħħa u miftuħin għal 
kulħadd, inkluż iż-żgħażagħ u dawk li 
jinsabu mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

 L-Istati Membri għandhom jużaw id-
djalogu soċjali u jindirizzaw is-
segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol b'miżuri 
indirizzati lejn l-impjieg temporanju u 
prekarju, id-diskriminazzjoni kontra n-
nisa, il-migranti, in-nies ikbar fl-età u l-
persuni b’diżabbiltà, ir-rata baxxa ta' 
impjieg u xogħol mhux iddikjarat. L-
impjieg mhux iddikjarat għandu jingħeleb 
permezz ta’ miżuri fiskali għal dawk 
b’paga baxxa  u għal kummerċ u permezz 
ta’ monitoraġġ aktar intensiv minn 
servizzi ta’ spettorat tax-xogħol u 
entitajiet ta’ assigurazzjoni soċjali. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata permezz ta’ miżuri skont il-
leġiżlazzjoni tal-impjieg, dik soċjali u 
fiskali. Il-kwalità tax-xogħol u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata s-sigurtà 
soċjali bi prova li wieħed għandu bżonnha 
b’ kuntratti fissi  prekarji u forom oħra 
atipiċi kif ukoll għal min jaħdem għal rasu. 
L-Istati Membri għandhom jaqblu dwar 
mira tal-UE għall-pagi minimi (statutorji, 
ftehimiet kollettivi f’livell nazzjonali, 
reġjonali jew settorjali) għall-garanzija 
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ta’ rinumerazzjoni ta’ mill-inqas 60% tad-
dħul medju relevanti (nazzjonali, 
settorjali, eċċ.) u, barra minn hekk, 
jistabbilixxu skeda għall-kisba tal-mira fl-
Istati Membri kollha. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun effettivament 
imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, inkluż 
iż-żgħażagħ u b’mod partikolari dawk li 
jinsabu mhedda mill-qgħad u miżuri 
xierqa pprovduti fil-kuntest ta’ politiki 
tas-suq tax-xogħol inklużivi, b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar
imbegħdin mis-suq tax-xogħol

Or. de

Emenda 171
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. 
Għandhom joħolqu wkoll arranġamenti 
flessibbli li jippermettu lill-kumpaniji 
f’diffikultajiet ekonomiċi biex jagħmlu 
modifiki temporanji fil-kuntratti tal-
ħaddiema tagħhom bl-għan li jżommu l-
impjiegi tagħhom. Il-mobbiltà 
professjonali għandha tiġi ppremjata, 
inkluża minn taxxi jew inċentivi soċjali. 
Il-kwalità tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet 
tal-impjieg għandhom ikunu indirizzati 
permezz tal-iżgurar li l-ħaddiema jistgħu 
jwettqu d-dmirijiet tagħhom f’ambjent li  
jżommilhom saħħithom, permezz ta’ 
ġlieda kontra l-pagi baxxi u billi tiġi 
żgurata sigurtà soċjali adegwata għal dawk 
li għandhom kuntratti fissi kif ukoll għal 
min jaħdem għal rasu. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun imsaħħa u 
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miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-żgħażagħ 
u dawk li jinsabu mhedda mill-qgħad, 
sabiex min iħaddem u l-impjegati jkunu 
jafu d-drittijiet tagħhom, b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 172
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata 
baxxa ta' impjieg u xogħol mhux 
iddikjarat. Il-mobbiltà professjonali 
għandha tiġi ppremjata. Il-kwalità tal-
impjiegi u l-kundizzjonijiet tal-impjieg 
għandhom ikunu indirizzati permezz tal-
ġlieda kontra l-pagi baxxi u billi tiġi 
żgurata sigurtà soċjali adegwata għal dawk 
li għandhom kuntratti fissi kif ukoll għal 
min jaħdem għal rasu. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun imsaħħa u 
miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-żgħażagħ 
u dawk li jinsabu mhedda mill-qgħad 
b'servizzi personalizzati mmirati lejn dawk 
l-iktar imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom jippruvaw 
iżidu r-rata ta’ impjieg permezz ta’ miżuri 
pożittivi, speċjalment għal dawk 
b’kapaċitajiet baxxi, permezz ta’ servizzi 
għall-offerta ta’ pariri, appoġġ 
personalizzat u approċċi direzzjonali, 
permezz ta’ edukazzjoni u taħriġ 
professjonali adattati għall-ħtiġijiet tal-
individwu u s-suq tax-xogħol. Il-
leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni fl-
impjieg għandha tiġi implimentata 
effettivament skont il-leġiżlazzjoni tal-UE. 
Jeħtieġ ukoll li jkun hemm programmi 
innovattivi li jerġhħu jintegraw lill-
persuni b’diżabbiltà u lill-anzjani fis-suq 
tax-xogħol. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri għandhom iwarrbu l-ostakli li 
jtaqqlu d-dħul fis-suq tax-xogħol lil min 
ikun dieħel fih għall-ewwel darba, 
jappoġġaw il-ħolqien tal-kwalità u tal-
impjiegi sostenibbli, iġibu ’l quddiem l-
innovazzjoni soċjali u jtejbu l-kwalità tal-
uffiċċji tal-impjiegi. Il-kwalità tal-impjiegi 
u l-kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 



PE442.935v01-00 106/217 AM\820832MT.doc

MT

inkluż iż-żgħażagħ, in-nies aktar avvanzati 
fl-età, il-migrant legali u l-minoritajiet 
etniċi, il-persuni b’diżabbiltà u dawk li 
jinsabu mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 173
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. 
B’mod partikolari, is-segmentazzjoni 
skont il-ġens speċifiku tas-suq tax-xogħol 
għandu jiġi trattat, b’miżuri speċjali li 
għandhom jittieħdu kontra d-dominanza 
ta’ nisa f’xogħlijiet li jħallsu ftit u l-
impjieg ta’ nisa f’karigi maniġerjali 
promossi b’mod aktar effettiv. Il-mobbiltà 
professjonali għandha tiġi ppremjata. Il-
kwalità tal-impjiegi u l-kundizzjonijiet tal-
impjieg għandhom ikunu indirizzati 
permezz tal-ġlieda kontra l-pagi baxxi u 
billi tiġi żgurata sigurtà soċjali adegwata 
għal dawk li għandhom kuntratti fissi kif 
ukoll għal min jaħdem għal rasu. Is-
servizzi tal-impjieg għandhom ikun 
imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, inkluż 
iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu mhedda 
mill-qgħad b'servizzi personalizzati 
mmirati lejn dawk l-iktar imbegħdin mis-
suq tax-xogħol.

Or. de
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Emenda 174
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. 
Sabiex jiġu salvagwardjati d-drittijiet 
fundamentali tal-ħaddiema u l-garanziji 
soċjali u biex jiġi evitat l-isfruttament 
tagħhom fis-suq tax-xogħol, il-ħaddiema 
jridu jkunu impjegati legalment fuq il-
bażi ta’ kuntratt ta’ xogħol u f’konformità 
mal-istandards legali stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li suq tax-xogħol trasparenti jsir 
realtà permezz tal-Unjoni Ewropea. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol illegali u x-xogħol li ma jilħaqx ir-rekwiżiti stabbiliti mil-leġiżlazzjoni huwa diġà 
mxerred ħafna fl-Unjoni Ewropea. Il-ħaddiema migranti huma f’riskju partikolari minħabba 
n-nuqqas ta’ għarfien tal-lingwa u n-nuqqas ta’ għarfien tal-liġi. Dan ifisser li d-drittijiet tal-
ħaddiema jiġu miksura u li l-Istati Membri qed jitilfu d-dħul baġitarju, waqt li fl-istess ħin l-
għażliet ta’ politika soċjali qed jiddgħajfu.
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Emenda 175
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta' impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b'miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju li jfittex li 
jnaqqas l-inċidenza tal-faqar fuq ix-
xogħol u l-esklużjoni soċjali, rata baxxa ta' 
impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b'servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. it

Or. it

Emenda 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju u rata baxxa 
ta’ impjieg. Għandhom isiru wkoll sforzi 
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mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

biex ix-xogħol mhux iddikjarat jiġi 
eliminat. Il-mobbiltà professjonali għandha 
tiġi ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
b’mod partikolari ż-żgħażagħ u dawk li 
jinsabu mhedda mill-qgħad, kif ukoll 
ħaddiem b’kapaċitajiet baxxi, b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. pl

Emenda 177
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. 
Għandhom jiġu promossi forom regolati
ta’ xogħol flessibbli, inkluż xogħol 
temporanju, minħabba li jistgħu jagħtu 
sehem essenzjali biex jiżdiedu r-rati tal-
impjieg u l-ħolqien tax-xogħol. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
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personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. nl

Emenda 178
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat 
permezz ta’ miżuri effettivi biex jiġu 
sorveljati u implimentati d-drittijiet tax-
xogħol. Il-mobbiltà professjonali għandha 
tiġi ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikunu imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. el

Emenda 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-

L-Istati Membri għandhom isaħħu d-
djalogu soċjali u jindirizzaw is-
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suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol 
b’miżuri indirizzati lejn l-impjieg 
temporanju u prekarju, rata baxxa ta’ 
impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi, u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata u mtejba u drittijiet tax-
xogħol għal dawk li għandhom kuntratti 
fissi kif ukoll għal min jaħdem għal rasu. 
Is-servizzi tal-impjieg għandhom ikunu
msaħħa u miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-
żgħażagħ u dawk li jinsabu mhedda mill-
qgħad b’servizzi personalizzati mmirati 
lejn dawk l-iktar imbegħdin mis-suq tax-
xogħol.

Ix-xogħol deċenti bħala prinċipju ta’ 
gwida għandu jgħodd kemm għall-
ħolqien tax-xogħol u kemm għall-
integrazzjoni tas-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
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ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

ikunu imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol. Il-kuntratti 
indefiniti għandhom jibqgħu r-regola, u l-
liġi dwar ix-xogħol għandha tippromwovi 
kuntratti stabbli.

Or. en

Emenda 181
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ffaċilitata u ppremjata. Il-kwalità tal-
impjiegi u l-kundizzjonijiet tal-impjieg 
għandhom ikunu indirizzati permezz tal-
ġlieda kontra l-pagi baxxi u t-tnaqqis tan-
numru ta’ ħaddiema foqra billi tiġi 
żgurata sigurtà soċjali adegwata għal dawk 
li għandhom kuntratti fissi kif ukoll għal 
min jaħdem għal rasu. Is-servizzi tal-
impjieg għandhom ikun imsaħħa u 
miftuħin għal kulħadd, inkluż iż-żgħażagħ 
u dawk li jinsabu mhedda mill-qgħad 
b’servizzi personalizzati mmirati lejn dawk 
l-iktar imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 182
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati permezz tal-ġlieda kontra 
l-pagi baxxi u billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikun imsaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

L-Istati Membri għandhom iżidu d-djalogu 
soċjali u jindirizzaw is-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol b’miżuri indirizzati lejn l-
impjieg temporanju u prekarju, rata baxxa 
ta’ impjieg u xogħol mhux iddikjarat. Il-
mobbiltà professjonali għandha tiġi 
ppremjata. Il-kwalità tal-impjiegi u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg għandhom 
ikunu indirizzati billi tiġi żgurata sigurtà 
soċjali adegwata għal dawk li għandhom 
kuntratti fissi kif ukoll għal min jaħdem 
għal rasu. Is-servizzi tal-impjieg għandhom 
ikunu msaħħa u miftuħin għal kulħadd, 
inkluż iż-żgħażagħ u dawk li jinsabu 
mhedda mill-qgħad b’servizzi 
personalizzati mmirati lejn dawk l-iktar 
imbegħdin mis-suq tax-xogħol.

Or. en

Emenda 183
Siiri Oviir

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hija ta’ importanza primarja li jinħolqu 
impjiegi ta’ kwalità għolja li huma 
meħtieġa wkoll fuq medda itwal ta’ żmien 
u li għandhom ħafna valur miżjud. 
Għaldaqstant, huwa vitali li l-politiki tal-
edukazzjoni u tal-impjieg għandhom 
jappoġġjaw bidliet fl-istruttura 
ekonomika. Bħala regola, ix-xogħlijiet li 
ntilfu matul il-kriżi ekonomika mhumiex 
se jerġgħu jinħolqu bl-istess numri fl-
istess setturi bħal ma kienu qabel. 
Għalhekk, is-sistema edukattiva għandha 
tirreaġixxi b’mod flessibbli għall-ħtiġijiet 
tas-suq tax-xogħol li jakkumpanjaw 
struttura ekonomika ġdida. Il-politika tal-



PE442.935v01-00 114/217 AM\820832MT.doc

MT

impjieg għandha tiżgura li l-ħaddiema 
jkunu jistgħu jagħmlu tranżizzjoni bl-
aktar mod faċli possibbli, kemm bejn is-
setturi tal-ekonomija kif ukoll bejn l-istati 
differenti tas-suq tal-impjieg. Għalhekk, 
huwa aktar neċessarju minn qatt qabel li 
l-għanijiet fuq medda twila ta’ żmien 
jittieħdu bħala punt ta’ bidu u li tingħata 
aktar attenzjoni lill-miżuri kkoordinati fil-
politiki tal-intrapriża, l-edukazzjoni u l-
impjieg.

Or. et

Emenda 184
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iqisu li d-
domanda tax-xogħol għandha tiżdied
permezz ta’ politiki makroekonomiċi għal 
tkabbir sostenibbli, kif ukoll permezz ta’ 
innovazzjoni u politiki reġjonali biex 
jissaħħaħ l-investiment u l-ħolqien tax-
xogħol. Għandhom jinħolqu aktar 
xogħlijiet sabiex tinħoloq ekonomija 
ekoloġika, intelliġenti, deċenti u aktar 
inklużiva.
L-imsieħba soċjali u min iħaddem 
għandhom jingħataw rwol aktar 
prominenti biex jiġu identifikati 
opportunitajiet fis-swieq tax-xogħol 
attwali kif ukoll biex tiżdied il-produttività 
u l-kwalità tax-xogħol.
L-Istati Membri għandhom iżidu r-rata 
ta’ impjieg permezz ta’ miżuri ta’ 
attivazzjoni, b’mod partikolari għal 
minoritajiet etniċi, inkluża r-Roma.
L-Istati Membri għandhom iżidu l-
parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol 
permezz ta’ politiki biex tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-ħlas indaqs, 
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bl-għan li jnaqqsu d-differenza fil-paga 
ta’ bejn is-sessi għal 0-5% sal-2020.
L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw il-
programmi xierqa biex jiġu appoġġjati l-
familji b’ġenitur wieħed, waqt li jiffokaw 
fuq il-kundizzjonijiet tat-tfal.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-
żgħażagħ sa 25 sena li ma kellhomx 
xogħol għal tliet xhur jiġu offruti post fl-
impjieg jew fl-edukazzjoni.
L-inċentivi fiskali, ir-rekwiżiti tal-impjieg 
taż-żgħażagħ fl-akkwist pubbliku u patt 
ta’ impjieg għaż-żgħażagħ bejn gvernijiet 
u msieħba soċjali u min iħaddem 
għandhom jiżguraw aċċess akbar għaż-
żgħażagħ fis-suq tax-xogħol.
L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri 
aktar b’saħħithom biex jiskoraġġixxu l-
qasam ta’ ekonomija sewda u griża 
permezz ta’ forza tax-xogħol “mhux 
regolata” li jipproduċu aktar effetti 
negattivi fuq is-suq tax-xogħol tal-UE, 
aktar milli jiġu promossi biss miżuri 
mmirati biex jipproteġu l-forza tax-xogħol 
tagħhom; l-Istati Membri għandhom 
jevalwaw l-effetti ta’ deċiżjoni li twassal 
għal ftuħ komplet tas-suq tax-xogħol 
għaċ-ċittadini kollha tal-UE.
Il-faċilitajiet mikrokrediti nazzjonali u 
Ewropej għandu jkollhom programmi 
speċifiċi li jimmiraw għaż-żgħażagħ u n-
nisa li joffru dħul minimu fl-ewwel sena 
wara l-ftuħ ta’ negozju biex l-
intraprenditorjat ikun għażla reali.
Iċ-ċentri tal-impjieg għandhom joffru 
kapaċitajiet ta’ taħriġ personalizzati kif 
ukoll aċċess għal internet b’veloċità 
qawwija għal dawk li qed ifittxu xogħol 
biex jiffaċilitaw bl-aqwa mod possibbli t-
tiftix għax-xogħol.
In-numru ta’ ħaddiema foqra għandu 
jitnaqqas billi tiġi żgurata paga minima, li 
jkun sar qbil dwarha bil-liġi jew permezz 
ta’ negozji kollettivi u 
nondiskriminazzjoni fir-rigward tal-
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protezzjoni soċjali.
L-Istati Membri għandhom iqisu l-
prinċipju li dak il-bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata għandu jitjieb, fejn 
meħtieġ billi jiġu limitati l-istandards 
legali biex tiżdied il-protezzjoni minn 
xogħol prekarju.
L-Istati Membri għandhom inaqqsu r-rata 
ta’ impjieg mhux iddikjarat permezz ta’ 
sistema armonizzata ta’ inċentivi, żidiet 
fit-taxxa u multi.
L-iskemi ta’ assigurazzjoni tal-qgħad 
għandhom jevolvu għal skemi ta’ 
assigurazzjoni tal-impjieg, billi jiġi żgurat 
post tax-xogħol, taħriġ mill-ġdid jew 
attività utli għas-soċjetà għal kull persuna 
bla xogħol. Kull persuna li tispiċċa bla 
xogħol għandha tiġi offruta bidu ġdid 
f’perjodu ta’ żmien raġjonevoli. Fil-każ 
ta’ żgħażagħ dan il-perjodu għandu jkun 
qasir, l-aktar erba’ xhur u għal persuni 
aktar esperjenzati dan għandu jdum l-
aktar sa 12-il xahar.

Or. en

Emenda 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet 
baxxi, u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-
forza tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni 

imħassar
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fis-suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-
persuni b’diżabbiltà, migranti legali u 
gruppi vulnerabbli oħra. Politiki ta’ 
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali b’dispożizzjoni ta’ kura 
aċċessibbli u innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol għandhom 
ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma 
xjentifiċi u teknoloġiċi. L-Istati Membri 
għandhom ineħħu wkoll l-ostakli għad-
dħul fis-suq tax-xogħol għal min ikun 
ġdid, jappoġġjaw l-impjieg ta’ min jaħdem 
għal rasu u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma 
inkluż l-impjieg ekoloġiku u l-kura u 
jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 186
Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu l-
livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 

Sabiex jiġi promoss żvilupp ambjentali u 
soċjalment sostenibbli u jiżdiedu l-livelli 
ta’ parteċipazzjoni, b’mod partikolari għal 
dawk b’kapaċitajiet baxxi, l-Istati Membri 
għandhom jaddattaw is-sistemi ta’ taxxa u 
jżidu l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li 
jipprovdu l-appoġġ neċessarju. L-Istati 
Membri għandhom iżidu l-parteċipazzjoni 
tal-forza tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu l-kunċett ta’ XOGĦOL 
TAJJEB, l-ugwaljanza bejn is-sessi, pagi 
ndaqs għal xogħol ugwali jew xogħol tal-
istess valur, u integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti u gruppi vulnerabbli 
oħra. F’dan ir-rigward hija meħtieġa
Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ li 
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innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

tiżgura d-dritt ta’ kull żagħżugħ fl-UE 
għal impjieg xieraq bi ħlas tajjeb 
f’konformità mal-kwalifiki u l-kapaċitajiet
tagħhom, apprendistat, taħriġ addizzjonali 
jew xogħol u taħriġ ikkombinati 
immedjatament meta persuna taffaċċja l-
qgħad. Politiki ta’ konċiljazzjoni bejn il-
ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex jitnaqqas il-
ħin tax-xogħol mingħajr ma tonqos il-
paga u għalhekk iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. Barra minn hekk, il-politiki 
ta’ konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u 
dik professjonali għandhom isaħħu s-
sigurtà tat-tranżizzjoni bbażata fuq il-
ħarsien tajjeb tal-impjieg billi jitjiebu d-
drittijiet soċjali u l-ħarsien soċjali biex ma 
jkunx hemm riskji tad-dħul u biex jiġu 
żgurati l-manutenzjoni u l-akkwist tad-
drittijiet tal-pensjoni u l-kopertura tal-
kura tas-saħħa eċċ. waqt tranżizzjonijiet 
ta’ impjieg, kif ukoll waqt perjodi ta’ leave 
(eż. biex persuna tieħu ħsieb persuni 
dipendenti, aktar taħriġ u edukazzjoni, 
sabbatiċi eċċ.). L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni ta’ xogħol 
u n-nuqqas ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja anki bi tnaqqis ċar tal-ħin tax-
xogħol fil-ġimgħa kif ukoll tnaqqis ċar 
fis-sigħat ta’ xogħol massimi statutorji fil-
ġimgħa u limitazzjoni stretta ta’ sigħat ta’ 
sahra. L-Istati Membri għandhom ukoll 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u ta’ valur għoli, b’mod 
partikolari, servizzi soċjali, u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali. Għandu jkun hemm 
aċċess għas-suq tax-xogħol għaż-
żgħażagħ u għal min ikun ġdid billi tiġi 
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limitata b’mod effettiv il-ħajja tax-xogħol.

Or. en

Emenda 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu l-
livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

Sabiex jiġi promoss l-iżvilupp ambjentali 
u soċjali sostenibbli u jiżdiedu l-livelli ta’ 
parteċipazzjoni, b’mod partikolari għal 
dawk b’kapaċitajiet baxxi, l-Istati Membri 
għandhom jaddattaw is-sistemi ta’ taxxa u 
benefiċċji u jżidu l-kapaċità tas-servizzi 
pubbliċi li jipprovdu l-appoġġ neċessarju. 
L-Istati Membri għandhom iżidu l-
parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol 
permezz ta’ politiki li jippromwovu l-
kunċett ta’ XOGĦOL TAJJEB, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, pagi ndaqs għal 
xogħol ugwali jew xogħol tal-istess valur,
u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol għaż-
żgħażagħ, il-persuni b’diżabbiltà, migranti 
u gruppi vulnerabbli oħra. F’dan ir-
rigward hija meħtieġa Garanzija Ewropea 
għaż-Żgħażagħ li tiżgura d-dritt ta’ kull 
żagħżugħ fl-UE għal impjieg xieraq bi 
ħlas tajjeb f’konformità mal-kwalifiki u l-
kapaċitajiet tagħhom, apprendistat, taħriġ 
addizzjonali jew xogħol u taħriġ 
ikkombinati immedjatament meta persuna 
taffaċċja l-qgħad. Politiki ta’ 
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali b’dispożizzjoni ta’ kura
aċċessibbli u innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol għandhom 
ikunu diretti biex ikun hemm tnaqqis mill-
ħin tax-xogħol mingħajr ma tonqos il-
paga u għalhekk iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
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u teknoloġiċi. Barra minn hekk, il-politiki 
ta’ konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u 
dik professjonali għandhom isaħħu s-
sigurtà tat-tranżizzjoni bbażata fuq il-
ħarsien tajjeb tal-impjieg billi jitjiebu d-
drittijiet soċjali u l-ħarsien soċjali biex ma 
jkunx hemm riskji tad-dħul u biex jiġu 
żgurati l-manutenzjoni u l-akkwist tad-
drittijiet tal-pensjoni u l-kopertura tal-
kura tas-saħħa eċċ. waqt tranżizzjonijiet 
ta’ impjieg, kif ukoll waqt perjodi ta’ leave 
(eż. biex persuna tieħu ħsieb persuni 
dipendenti, aktar taħriġ u edukazzjoni, 
sabbatiċi eċċ.). L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu r-rikonċiljazzjoni ta’ xogħol 
u n-nuqqas ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja anki bi tnaqqis ċar tal-ħin tax-
xogħol fil-ġimgħa kif ukoll tnaqqis ċar 
fis-sigħat ta’ xogħol massimi statutorji fil-
ġimgħa u limitazzjoni stretta ta’ sigħat ta’ 
sahra. L-Istati Membri għandhom ukoll 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u ta’ valur għoli, b’mod 
partikolari, servizzi soċjali, u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali. Għandu jkun hemm 
aċċess għas-suq tax-xogħol għaż-
żgħażagħ u għal min ikun ġdid billi tiġi 
limitata b’mod effettiv il-ħajja tax-xogħol.

Or. en

Emenda 188
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
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ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli, ta’ 
kwalità għolja u innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol għandhom 
ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu miżuri biex jinkoraġġixxu l-
involviment tal-missirijiet biex jieħdu 
ħsieb lit-tfal. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali. Għandhom jitfasslu 
rapporti regolari dwar is-sitwazzjoni tad-
dħul tan-nisa u l-irġiel.

Or. de

Emenda 189
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
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ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa, inaqqsu t-
taxxa fuq ix-xogħol, u għandhom 
jimplimentaw politiki mmirati li 
jindirizzaw sfidi demografiċi li jipprovdu 
appoġġ b’saħħtu għar-riproduzzjoni 
soċjali u jippermettu lill-immigranti jidħlu 
fis-suq tax-xogħol, iżidu l-livelli tal-
impjieg biex jipprovdu l-fondi neċessarji 
għal sistemi ta’ sigurtà soċjali adegwati u 
sostenibbli u servizzi pubbliċi aċċessibbli 
u ta’ kwalità għolja. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

Or. it

Emenda 190
Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
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partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, 
jappoġġjaw l-impjieg ta’ min jaħdem għal 
rasu u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma 
inkluż l-impjieg ekoloġiku u l-kura u 
jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom
barra minn hekk jagħtu spinta kemm lill-
forom individwali u kollettivi ta’ impjieg 
ta’ min jaħdem għal rasu permezz ta’ 
intrapriżi tat-tip tal-ekonomiji soċjali. 
Għandu jingħata appoġġ lil intrapriżi tal-
ekonomija soċjali bħala sors importanti 
ta’ ħolqien tax-xogħol minħabba li 
jiddependu inqas miċ-ċiklu tan-negozju u 
ħafna drabi jipprovdu servizzi li jirrikjedu 
ħafna ħaddiema u li huma soċjalment 
utli.

Or. es

Emenda 191
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
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u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. Bl-istess mod, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għax-
xogħol mid-dar billi l-Istati Membri jiġu 
mħeġġa biex jimplimentaw miżuri soċjali 
u fiskali li jagħmlu l-iżvilupp ta’ din it-tip 
ta’ attività possibbli. L-Istati Membri 
għandhom ineħħu wkoll l-ostakli għad-
dħul fis-suq tax-xogħol għal min ikun ġdid, 
jappoġġjaw l-impjieg ta’ min jaħdem għal 
rasu u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż 
l-impjieg ekoloġiku u l-kura u 
jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. fr

Emenda 192
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
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ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
pagi ndaqs u integrazzjoni fis-suq tax-
xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra, kif ukoll gruppi li 
jinsabu lil hinn minn ċentri ta’ 
popolazzjoni ekonomiċi permezz tal-użu 
ta’ teknoloġiji ġodda. Politiki ta’ 
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali b’dispożizzjoni ta’ kura 
aċċessibbli, benefiċċji soċjali u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid u 
trattament inugwali f’dan ir-rigward, 
jappoġġjaw l-impjieg ta’ min jaħdem għal 
rasu u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż 
l-impjieg ekoloġiku u l-kura u 
jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. el

Emenda 193
Tadeusz Cymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
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jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi u l-kura u 
jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. pl

Emenda 194
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
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bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati f’livelli superjuri 
ta’ tmexxija u fl-oqsma xjentifiċi u 
teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

Or. nl

Emenda 195
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
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b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali. Fit-tkabbir tal-
funzjonament u l-prestazzjoni tas-suq tax-
xogħol, l-Istati Membri għandhom 
jinvolvu b’mod attiv lill-imsieħba soċjali 
fl-elaborazzjoni tal-politika nazzjonali u 
għandhom jirrispettaw bi sħiħ id-dritt 
tagħhom,– skont liġijiet u prattiki 
nazzjonali, biex jikkonkludu u jinfurzaw 
il-ftehim kollettiv.

Or. en

Emenda 196
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, nondiskriminazzjoni u pagi 
ndaqs u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol 
għaż-żgħażagħ, nies ikbar fl-età, il-
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vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

persuni b’diżabbiltà, migranti legali u 
gruppi vulnerabbli oħra. Politiki ta’ 
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali b’dispożizzjoni ta’ kura 
aċċessibbli u innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol għandhom 
ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, 
jirrikonoxxu u jappoġġjaw l-impjieg ta’ 
min jaħdem għal rasu u professjonisti
indipendenti u l-ħolqien tal-impjiegi 
f’oqsma inkluż l-impjieg ekoloġiku u l-
kura u jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 197
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, u nisa li 
għandhom sa 45 sena, minoritajiet etniċi,  
inkluża r-Roma, il-persuni b’diżabbiltà, 
migranti legali u gruppi vulnerabbli oħra. 
Politiki ta’ konċiljazzjoni bejn il-ħajja 



PE442.935v01-00 130/217 AM\820832MT.doc

MT

innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 198
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, migranti legali u gruppi 
vulnerabbli oħra. Politiki ta’ konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni fis-
suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-persuni 
b’diżabbiltà, persuni li jipprovdu l-kura,
migranti legali u gruppi vulnerabbli oħra. 
Politiki ta’ konċiljazzjoni bejn il-ħajja 
familjari u dik professjonali 
b’dispożizzjoni ta’ kura aċċessibbli u 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
għandhom ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ 
impjieg, b’mod partikolari fost iż-
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b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u nisa, 
b’mod partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi. L-Istati Membri għandhom 
ineħħu wkoll l-ostakli għad-dħul fis-suq 
tax-xogħol għal min ikun ġdid, jappoġġjaw 
l-impjieg ta’ min jaħdem għal rasu u l-
ħolqien tal-impjiegi f’oqsma inkluż l-
impjieg ekoloġiku u l-kura u jippromwovu 
l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 199
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet baxxi, 
u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi u pagi ndaqs u integrazzjoni 
fis-suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-
persuni b’diżabbiltà, migranti legali u 
gruppi vulnerabbli oħra. Politiki ta’ 
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali b’dispożizzjoni ta’ kura 
aċċessibbli u innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol għandhom 
ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma 
xjentifiċi u teknoloġiċi. L-Istati Membri
għandhom ineħħu wkoll l-ostakli għad-

F’dan il-kuntest, ir-riżorsi tal-Fond 
Soċjali Ewropew għandhom jintużaw 
b’mod sħiħ biex tiżdied l-impjegabbiltà u 
l-kwalità ta’ mpjieg ma’ miżuri għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet personali u għall-
qadi ta’ rekwiżiti ta’ kwalità f’impjiegi 
b’potenzjal għall-ġejjieni. Għall-
promozzjoni tal-mobbiltà fl-impjiegi, 
jeħtieġ li l-Istati Membri jtejbu l-
attrattività tal-mobbiltà permezz ta’ 
inċentiv.
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dħul fis-suq tax-xogħol għal min ikun 
ġdid, jappoġġjaw l-impjieg ta’ min jaħdem 
għal rasu u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma 
inkluż l-impjieg ekoloġiku u l-kura u 
jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 200
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiżdied il-kompetittività u jiżdiedu 
l-livelli ta’ parteċipazzjoni, b’mod 
partikolari għal dawk b’kapaċitajiet 
baxxi, u skont il-linja gwida ta’ politka 
ekonomika 2, l-Istati Membri għandhom 
jirrevedu s-sistemi ta’ taxxa u benefiċċji u 
l-kapaċità tas-servizzi pubbliċi li jipprovdu 
l-appoġġ neċessarju. L-Istati Membri 
għandhom iżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta’ politiki li 
jippromwovu t-tixjieħ attiv, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pagi ndaqs u integrazzjoni 
fis-suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ, il-
persuni b’diżabbiltà, migranti legali u 
gruppi vulnerabbli oħra. Politiki ta’ 
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
professjonali b’dispożizzjoni ta’ kura 
aċċessibbli u innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol għandhom 
ikunu diretti biex iżidu r-rati ta’ impjieg, 
b’mod partikolari fost iż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u nisa, b’mod 
partikolari biex jinżammu n-nisa 
b’kapaċitajiet avvanzati fl-oqsma 
xjentifiċi u teknoloġiċi. L-Istati Membri
għandhom ineħħu wkoll l-ostakli għad-
dħul fis-suq tax-xogħol għal min ikun 
ġdid, jappoġġjaw l-impjieg ta’ min jaħdem 
għal rasu u l-ħolqien tal-impjiegi f’oqsma 
inkluż l-impjieg ekoloġiku u l-kura u 

F’dan il-kuntest, ir-riżorsi tal-Fond 
Soċjali Ewropew għandu jintuża b’mod 
sħiħ biex tiżdied l-impjegabbiltà u l-
addattabbiltà tal-forza tax-xogħol. Biex 
tiġi promossa l-mobbiltà professjonali, 
huwa neċessarju għall-Istati Membri biex 
jtejbu l-attrattività tal-mobbiltà permezz 
ta’ inċentiv.
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jippromwovu l-innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jinkiseb l-impjieg kollu u jiġu 
indirizzati l-problemi li jiltaqgħu 
magħhom ħaddiema mingħajr 
kapaċitajiet f’suq tax-xogħol diffiċli, l-
Istati Membri għandhom jerġgħu jiffokaw 
fuq politiki tas-suq tax-xogħol dwar 
taħriġ/taħriġ mill-ġdid u offerti ta’ xogħol 
diretti waqt li jirrevedu wkoll sistemi ta’ 
taxxa u benefiċċji u l-kapaċità ta’ servizzi 
pubbliċi biex jipprovdu l-appoġġ u l-
inċentivi neċessarji għal ħolqien tax-
xogħol, waqt li fl-istess ħin tiġi żgurata s-
sostenibbiltà finanzjarja tal-ħin. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tibdiliet 
fis-sistema tat-taxxa u dik soċjali 
jiffavorixxu lill-kumpaniji u kuntratti ta’ 
xogħol li huma indefiniti u jipprovdu pagi 
li jkun hemm qbil dwarhom relatati ma’ 
negozjati kollettivi u fl-istess ħin tiġi 
żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja.

Or. en

Emenda 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
UE dwar l-antidiskriminazzjoni u l-
konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik 
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professjonali għandha titjieb kif ukoll l-
informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
ħaddiema u l-implimentazzjoni aħjar ta’ 
Kunsilli Ewropej tax-Xogħlijiet.

Or. en

Emenda 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
l-faċilità Ewropea ta’ Mikrofinanzjament
bħala eżempju ta’ kif jiġu kkombinati 
miżuri ekonomiċi u soċjali biex tagħti 
spinta lit-tkabbir ekonomiku u tal-impjieg.
Il-faċilitajiet Ewropej u Nazzjonali ta’ 
mikrofinanzjament għandhom ikunu 
akkumpanjati minn programmi ta’ taħriġ 
speċifiku u programmi ta’ konsulenza u 
skemi ta’ benefiċċji soċjali li jiżguraw 
dħul minimu fl-ewwel sena wara l-ftuħ 
tan-negozju biex l-intraprenditorija tkun 
għażla reali.

Or. en

Emenda 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
u jinvestu wkoll f’servizzi soċjali ta’ 
interess ġenerali inklużi s-servizzi tal-
impjiegi, is-saħħa u l-akkomodazzjoni li 
għandhom jiġu ffinanzjati b’mod 
suffiċjenti.
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Emenda 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel 
bejn 20-64 inkluż permezz ta’ 
parteċipazzjoni ikbar taż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u ħaddiema 
b’kapaċitajiet baxxi u integrazzjoni 
mtejba tal-migranti legali.

Il-prospetti tat-tkabbir dgħajjef fis-snin li 
ġejjin flimkien mad-deċiżjoni tal-Istati 
Membri għal konsolidazzjoni baġitarja 
bikrija jista’ jkollha effetti koroh fuq 
impjiegi fl-Ewropa bil-possibilità li jintilfu 
sa ħames miljun impjieg addizzjonali. L-
Istati Membri għandhom jiggwidaw il-
politiki ekonomiċi tagħhom u l-istrateġija 
tal-UE 2020 bl-għan li tinkiseb mira 
għall-ħolqien tax-xogħol ta’ nofs it-
terminu ta’ mill-inqas erba’ miljun 
impjieg (deċenti u ekoloġiku b’mod 
predominanti) nett ġdid sal-2014. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom 
isaħħu n-naħa tad-domanda fuq is-suq 
tax-xogħol u jżidu t-tkabbir tal-
investiment billi jgħollu n-naħa tad-dħul 
tal-baġits Ewropej u nazzjonali permezz 
ta’ strumenti bħal eurobonds jew il-ġlieda 
qawwija kontra impjieg mhux iddikjarat u 
l-frodi tat-taxxa.

Or. en

Emenda 206
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 
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20-64 inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni 
ikbar taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u 
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi u 
integrazzjoni mtejba tal-migranti legali.

20-64 inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni 
ikbar taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u 
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi, persuni 
b’diżabilità u integrazzjoni mtejba tal-
migranti legali.

Or. el

Emenda 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 
20-64 inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni 
ikbar taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u 
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi u 
integrazzjoni mtejba tal-migranti legali.

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 
20-64 inkluż permezz tal-parteċipazzjoni 
dejjem tiżdied taż-żgħażagħ (għal 90%), 
ħaddiema ikbar fl-età u ħaddiema 
b’kapaċitajiet baxxi u integrazzjoni mtejba 
tal-migranti legali.

Or. pl

Emenda 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 
20-64 inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni 
ikbar taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u 
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi u 
integrazzjoni mtejba tal-migranti legali.

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 
20-64 inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni 
ikbar taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età –
speċjalment nisa ikbar fl-età - u ħaddiema 
b’kapaċitajiet baxxi u integrazzjoni mtejba 
tal-migranti legali.
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Emenda 209
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 
20-64 inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni 
ikbar taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u 
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi u 
integrazzjoni mtejba tal-migranti legali.

Il-mira ewlenija tal-politiki tas-suq tax-
xogħol tal-UE, abbażi ta’ liema Stati 
Membri se jistabbilixxu miri nazzjonali, 
hija li sal-2020 jintlaħaq 75% tar-rata ta’ 
impjieg għan-nisa u l-irġiel bejn 20-64 
inkluż permezz ta’ parteċipazzjoni ikbar 
taż-żgħażagħ, ħaddiema ikbar fl-età u 
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi u 
integrazzjoni mtejba tal-migranti legali.

Or. nl

Emenda 210
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rata ta’ impjieg għan-nisa u l-irġiel 
bejn 20-64 inkluż permezz ta’ 
parteċipazzjoni ikbar taż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u ħaddiema 
b’kapaċitajiet baxxi u integrazzjoni mtejba 
tal-migranti legali.

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li sal-2020 jintlaħaq 75% 
tar-rati ta’ impjieg għan-nisa u kif ukoll l-
irġiel bejn 20-64 inkluż permezz ta’ 
parteċipazzjoni ikbar taż-żgħażagħ, 
ħaddiema ikbar fl-età u ħaddiema 
b’kapaċitajiet baxxi u integrazzjoni mtejba 
tal-migranti legali.

Or. en
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Emenda 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ir-rata ta’ impjieg għan-nisa għandha 
tiżdied għal 75 % li mill-inqas tinkludi 
50% tax-xogħol li jipprovdi indipendenza 
ekonomika.

Or. en

Emenda 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ir-rata ta’ mpjieg għan-nies fil-grupp ta’ 
etajiet minn 55 sa 64 għandu jiżdied għal 
60%.

Or. en

Emenda 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ir-rata tal-qgħad taż-żgħażagħ 
m’għandhiex tkun ogħla mir-rata tal-
qgħad ġenerali u għandha tonqos għal 
10% sal-2015.

Or. en
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Emenda 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Għandha tiġi stabbilita garanzija għaż-
Żgħażagħ fl-Istati Membri kollha li 
jiggarantixxu impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ addizzjonali għan-nies żgħar 
kollha li għandhom inqas minn 25 sena 
wara perjodu massimu ta’ erba’ xhur ta’ 
qgħad.

Or. en

Emenda 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja-gwida 8: L-iżvilupp ta’ forza tax-
xogħol b’kapaċitajiet li jirreflettu l-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, il-
promozzjoni tal-kwalità tal-impjieg u 
tagħlim tul il-ħajja

Linja gwida 8: It-titjib fil-livell tal-
edukazzjoni u t-taħriġ u aktar taħriġ fost 
l-impjegati u l-promozzjoni tat-tagħlim tul 
il-ħajja

Or. de

Emenda 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja-gwida 8: L-iżvilupp ta’ forza tax-
xogħol b’kapaċitajiet li jirreflettu l-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, il-
promozzjoni tal-kwalità tal-impjieg u 

Linja gwida 8: L-iżvilupp ta’ forza tax-
xogħol, it-tisħiħ ta’ xogħol deċenti u 
kwalità tal-impjieg u tagħlim tul il-ħajja
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tagħlim tul il-ħajja

Or. en

Emenda 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja-gwida 8: L-iżvilupp ta’ forza tax-
xogħol b’kapaċitajiet li jirreflettu l-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, il-
promozzjoni tal-kwalità tal-impjieg u 
tagħlim tul il-ħajja

Linja gwida 8: Il-promozzjoni tal-kwalità 
tal-impjieg u tagħlim tul il-ħajja, l-iżvilupp 
ta’ forza tax-xogħol bil-kapaċitajiet

Or. en

Emenda 218
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistabbilixxu l-miri 
nazzjonali tagħhom li sas-sena 2020 
ibaxxu r-rata ta’ persuni li jitilqu mill-
iskola qabel iż-żmien għal 10%, filwaqt li 
jkabbru l-popolazzjoni bejn l-etajiet ta’ 30 
u 34 sena li jkollhom edukazzjoni 
terzjarja jew kwalifika ekwivalenti għal 
tal-anqas 40%.

Or. en

Emenda 219
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunitajiet għal 
bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull 
adult ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-
kwalifiki tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni 
mmirata u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw sistemi 
għall-għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jirrendu r-regoli fi Stati Membri oħra 
aktar flessibbli sabiex jippermettu liċ-
ċittadini tal-Istati Membri jgawdu mill-
iskemi ta’ sigurtà soċjali, jinkoraġġixxu t-
twaqqif ta’ negozji, inkluż fejn ikunu 
involuti ħaddiema oħra, billi 
jissimplifikaw proċeduri amministrattivi u 
joffru kontribuzzjonijiet attraenti tat-
taxxa u tal-assigurazzjoni soċjali għall-
perjodu inizjali, jinkoraġġixxu t-taħlita ta’ 
impjieg b’irtirar, jippromwovu l-kisba ta’ 
kompetenzi transversali u l-kreattività, u 
jiffokaw l-isforzi tagħhom b’mod 
partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-impjegabbiltà 
ta’ ħaddiem ikbar fl-età, jekk ikun hemm 
bżonn billi jfornu lill-impriżi b’għajnuna 
jew inċentivi tat-taxxa jew soċjali, filwaqt 
li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet u l-
esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

Or. fr
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Emenda 220
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja li jintużaw ir-riżorsi 
kollha fil-livell tal-UE, nazzjonali u 
reġjonali, kemm fis-setturi pubbliċi kif 
ukoll privati, u mmirati għall-gruppi 
prijoritarji abbażi tal-politiki selettivi. 
Flimkien mal-fatt li r-riżorsi neċessarji 
saru disponibbli, iż-żewġ naħat tal-
industrija għandhom jiżviluppaw regoli li 
jiggvernaw modi ġodda ta’ kif għandhom 
jitħalltu x-xogħol u t-taħriġ, filwaqt li 
tingħata attenzjoni partikolari lill-
ugwaljanza bejn is-sessi u lill-kwistjonijiet 
ta’ konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u 
dik professjonali. Għandhom isiru 
disponibbli wkoll l-opportunitajiet għal 
bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull 
adult ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-
kwalifiki tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni 
mmirata u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom , abbażi tal-EQF (il-
Qafas ta’ Kwalifiki Ewropew), li l-
Kummissjoni għandha tadotta 
definitivament mingħajr aktar dewmien, 
jiżviluppaw sistemi għall-għarfien ta’ 
kompetenzi akkwistati, jeliminaw l-ostakli 
għall-mobbiltà okkupazzjonali u 
ġeografika tal-ħaddiema, jippromwovu l-
kisba ta’ kompetenzi transversali u l-
kreattività, u jiffokaw l-isforzi tagħhom 
b’mod partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-impjegabbiltà 
ta’ ħaddiem ikbar fl-età, filwaqt li jsaħħu t-
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taħriġ, il-kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ 
ħaddiema b’kapaċitajiet avvanzati, inkluż 
ir-riċerkaturi.

Or. it

Emenda 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
provvista ta’ għarfien u kapaċitajiet 
wiesgħa biex il-ħaddiema, taħt il-
kundizzjonijiet ta’ proċessi permanenti ta’ 
ristrutturar u tibdil fit-tliet setturi kollha 
tas-suq tax-xogħol, jistgħu jiksbu impjieg 
permanenti u full-time għall-ħajja u 
jippermetti l-involviment soċjali u 
kulturali. Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u 
taħriġ vokazzjonali attraenti għandhom 
ikunu kumplimentati b’inċentivi effettivi 
għat-tagħlim tul il-ħajja, opportunitajiet
għal bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li 
kull adult f’kull żmien ikun jista’ javvanza 
pass ieħor fil-kwalifiki tiegħu, u permezz 
ta’ migrazzjoni mmirata u politiki ta’ 
integrazzjoni. L-Istati Membri għandhom
jiżviluppaw sistemi għall-għarfien ta’ 
kompetenzi akkwistati, jeliminaw l-ostakli 
għall-mobbiltà okkupazzjonali u 
ġeografika tal-ħaddiema, jippromwovu l-
kisba ta’ kompetenzi transversali u l-
kreattività, jiffokaw l-isforzi tagħhom 
b’mod partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi, u jegħlbu d-
diskriminazzjoni fir-rigward tal-aċċess 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ u aktar 
taħriġ, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-
kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ ħaddiema 
b’kapaċitajiet, inkluż ir-riċerkaturi.

Or. de
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Emenda 222
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifi 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. Il-bidla 
neċessarja lejn ekonomija aktar 
sostenibbli teħtieġ żvilupp ta’ kapaċità 
permanenti. L-Istati Membri għandhom 
għalhekk jaddattaw is-sistemi ta’ taħriġ 
tagħhom biex jiżguraw li l-forza tax-
xogħol tista’ taġġusta l-kapaċitajiet 
tagħhom għall-ħtiġiet tas-suq tax-xogħol 
ta’ ekonomija sostenibbli bbażata fuq 
kunċetti ta’ taħriġ ibbażati fuq il-
kompetenza. Edukazzjoni inizjali ta’ 
kwalità u taħriġ vokazzjonali attraenti 
għandhom ikunu kumplimentati b’inċentivi 
effettivi għat-tagħlim tul il-ħajja, 
opportunitajiet għal bidu mill-ġdid, sabiex 
jiġi żgurat li kull adult ikun jista’ javvanza 
pass ieħor fil-kwalifi tiegħu, u permezz ta’ 
migrazzjoni mmirata u politiki ta’ 
integrazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw sistemi għall-għarfien ta’ 
kompetenzi akkwistati, jeliminaw l-ostakli 
għall-mobbiltà okkupazzjonali u 
ġeografika tal-ħaddiema, jippromwovu l-
kisba ta’ kompetenzi transversali u l-
kreattività, u jiffokaw l-isforzi tagħhom 
b’mod partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-impjegabbiltà 
ta’ ħaddiem ikbar fl-età, filwaqt li jsaħħu t-
taħriġ, il-kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ 
ħaddiema b’kapaċitajiet avvanzati, inkluż 
ir-riċerkaturi.

Or. en
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Emenda 223
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti, bil-koordinazzjoni 
neċessarja bejn is-sistema edukattiva u s-
suq tax-xogħol, għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunitajiet għal 
bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull 
adult ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-
kwalifi tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni 
mmirata u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw sistemi 
għall-għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, li tilfu l-impjieg tagħhom, filwaqt li 
jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet u l-
esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

Or. el

Emenda 224
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunitajiet għal 
bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull 
adult ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-
kwalifiki tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni 
mmirata u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw sistemi 
għall-għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema,
iqisu l-mobbiltà ta’ drittijiet soċjali 
stabbiliti, jippromwovu l-kisba ta’ 
kompetenzi transversali u l-kreattività, u 
jiffokaw l-isforzi tagħhom b’mod 
partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-impjegabbiltà 
ta’ ħaddiem ikbar fl-età, filwaqt li jsaħħu t-
taħriġ, il-kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ 
ħaddiema b’kapaċitajiet avvanzati, inkluż 
ir-riċerkaturi. Ir-regoli standard dwar il-
kwalifiki u l-kompetenzi huma mixtieqa 
għall-promozzjoni tal-mobbiltà fis-swieq 
tax-xogħol fiż-żona Ewropea.

Or. nl

Emenda 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
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kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol biex l-
individwi, fl-istadji kollha ta’ ħajjithom, 
ikollhom kwalifiki aħjar u aktar kwalifiki 
u kapaċitajiet ta’ vokazzjoni, li huma 
prekondizzjoni għal tkabbir sostenibbli u 
effikaċi. Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u 
taħriġ vokazzjonali attraenti għandhom 
ikunu kumplimentati b’inċentivi effettivi 
għat-tagħlim tul il-ħajja, opportunitajiet
għal bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li 
kull adult ikun jista’ javvanza pass ieħor 
fil-kwalifiki tiegħu, u permezz ta’ 
migrazzjoni mmirata u politiki ta’ 
integrazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw sistemi għall-għarfien ta’ 
kompetenzi akkwistati, jeliminaw l-ostakli 
għall-mobbiltà okkupazzjonali u 
ġeografika tal-ħaddiema, jippromwovu l-
kisba ta’ kompetenzi transversali u l-
kreattività, u jiffokaw l-isforzi tagħhom 
b’mod partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-impjegabbiltà 
ta’ ħaddiem ikbar fl-età, filwaqt li jsaħħu t-
taħriġ, il-kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ 
ħaddiema b’kapaċitajiet avvanzati, inkluż 
ir-riċerkaturi.

Or. it

Emenda 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja u opportunitajiet għal 
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mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

bidu mill-ġdid. L-Istati Membri 
għandhom joffru “it-tieni ċans” għaż-
żgħażagħ bejn il-25 u l-35 li jinkludu 
offerta obbligatorja ta’ taħriġ edukattiv u 
vokazzjonali. Barra minn hekk, jiġi żgurat 
li kull adult ikun jista’ javvanza pass ieħor 
fil-kwalifi tiegħu, u permezz ta’ 
migrazzjoni mmirata u politiki ta’ 
integrazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw sistemi għall-għarfien ta’ 
kompetenzi akkwistati, jeliminaw l-ostakli 
għall-mobbiltà okkupazzjonali u 
ġeografika tal-ħaddiema, jippromwovu l-
kisba ta’ kompetenzi transversali u l-
kreattività, u jiffokaw l-isforzi tagħhom 
b’mod partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-impjegabbiltà 
ta’ ħaddiem ikbar fl-età, filwaqt li jsaħħu t-
taħriġ, il-kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ 
ħaddiema b’kapaċitajiet avvanzati, inkluż 
ir-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 227
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-kwalifiki 
tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni mmirata 
u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw sistemi għall-
għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-
produttività u l-impjegabbiltà permezz ta’ 
provvista adegwata ta’ għarfien u 
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda 
attwali u futura tas-suq tax-xogħol. 
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu 
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunitajiet għal 
bidu mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull 
adult ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-
kwalifiki tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni 
mmirata u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw sistemi 
għall-għarfien ta’ kompetenzi akkwistati, 
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jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet 
u l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 
avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-ħaddiema, 
jippromwovu l-kisba ta’ kompetenzi 
transversali u l-kreattività, u jiffokaw l-
isforzi tagħhom b’mod partikolari fuq 
appoġġ għal persuni b’kapaċitajiet baxxi u 
jżidu l-impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-
età u iżgħar, filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-
kapaċitajiet u l-esperjenza ta’ ħaddiema 
b’kapaċitajiet avvanzati, inkluż ir-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 228
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
l-produttività u l-impjegabbiltà permezz 
ta’ provvista adegwata ta’ għarfien u
kapaċitajiet li jissodisfaw id-domanda
attwali u futura tas-suq tax-xogħol.
Edukazzjoni inizjali ta’ kwalità u taħriġ 
vokazzjonali attraenti għandhom ikunu
kumplimentati b’inċentivi effettivi għat-
tagħlim tul il-ħajja, opportunijiet għal bidu 
mill-ġdid, sabiex jiġi żgurat li kull adult 
ikun jista’ javvanza pass ieħor fil-
kwalifiki tiegħu, u permezz ta’ migrazzjoni 
mmirata u politiki ta’ integrazzjoni. L-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw sistemi 
għall-għarfien ta’ kompetenzi akkwistati,
jeliminaw l-ostakli għall-mobbiltà 
okkupazzjonali u ġeografika tal-
ħaddiema, jippromwovu l-kisba ta’ 
kompetenzi transversali u l-kreattività, u 
jiffokaw l-isforzi tagħhom b’mod 
partikolari fuq appoġġ għal persuni 
b’kapaċitajiet baxxi u jżidu l-
impjegabbiltà ta’ ħaddiem ikbar fl-età, 
filwaqt li jsaħħu t-taħriġ, il-kapaċitajiet u 
l-esperjenza ta’ ħaddiema b’kapaċitajiet 

Id-dispożizzjoni ta’ edukazzjoni inizjali ta’ 
kwalità għolja u taħriġ vokazzjonali 
attraenti li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-
industrija u d-domanda futura fis-settur 
tax-xogħol huma prijoritajiet għolja għall-
Istati Membri. Huma għandhom jitlestew 
b’opportunitajiet għal bidu mill-ġdid u 
inċentivi effettivi għat-tagħlim tul il-ħajja, 
billi l-imsieħba soċjali jiġu msejħa biex 
jipprovdu l-ħin u biex jappoġġjaw b’mod 
finanzjarju t-taħriġ vokazzjonali. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
inaqqsu r-rata ta’ persuni li joħorġu mill-
iskola qabel iż-żmien għal inqas minn 
10% u jkomplu l-politika ta’ migrazzjoni u 
l-integrazzjoni b’faċilitajiet għat-tagħlim 
tal-lingwa u l-istudji soċjali. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżviluppaw 
sistemi għar-rikonoxximent ta’ kapaċitajiet 
u kompetenzi miksuba.
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avvanzati, inkluż ir-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mobbiltà ġeografika u transkonfinali li 
jrid min iħaddem m’għandhiex twassal 
għal deterjorazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ 
xogħol u tnaqqis ta’ pensjonijiet u 
benefiċċji tal-qgħad. Il-mobbiltà
ġeografika qatt m’għandha twassal għal 
tnaqqis fil-livell ta’ standards soċjali.

Or. en

Emenda 230
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu promossi strateġiji 
effiċjenti ta’ tagħlim tul il-ħajja fl-iskejjel, 
fin-negozji u fl-awtoritajiet pubbliċi 
kollha, inkluż inċentivi adegwati u 
mekkaniżmu tal-qsim tal-ispejjeż bl-għan 
li tiġi msaħħa l-parteċipazzjoni f’taħriġ 
kontinwu fuq il-post tax-xogħol matul il-
ħajja sħiħa, partikolarment għall-
ħaddiema b’kapaċitajiet baxxi u għall-
anzjani.
L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw 
pjanijiet individwali ta’ karriera biex 
jipprovdu taħriġ għal persuni li jkunu qed 
jippruvaw isibu xogħol.
Għandha tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta 
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għal xogħlijiet ħodor, li tippermetti għal 
tranżizzjoni bla xkiel fis-setturi ħodor 
permezz tat-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, 
u din hija appoġġjata fil-livelli nazzjonali 
u reġjonali.
Kull riżorsa, ħila u għarfien tal-bniedem 
għandu jiġi użat billi n-nisa jingħataw 
opportunitajiet indaqs fit-taħriġ u tagħlim 
tul il-ħajja li jkun qed isir. 

Or. en

Emenda 231
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tinkorpora d-
disa’ kompetenza ewlenija relatata mal-
ambjent, mat-tibdil fil-klima u żvilupp 
sostenibbli – li hi essenzjali f’soċjetà tal-
għarfien – fil-qafas għat-tagħlim tul il-
ħajja.

Or. en

Emenda 232
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet, u jevitaw is-
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iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

segmentazzjoni speċifika skont is-sess fir-
rigward tal-aċċess għal opportunitajiet ta’ 
impjieg ta’ kwalità u ta’ taħriġ. 
Investiment fl-iżvilupp ta’ riżorsi umani, 
avvanz fil-kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni 
fi skemi ta’ tagħlim tul il-ħajja għandhom 
jiġu promossi permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji konġunti 
minn gvernijiet, individwi u min iħaddem. 
L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
imsieħba soċjali, bil-għan li jagħtu appoġġ 
liż-żgħażagħ u b’mod partikolari dawk li 
m’għandhomx impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ, għandhom iwaqqfu skemi biex 
jgħinu lil gradwati reċenti jsibu l-ewwel 
imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni tagħhom 
u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. B’mod 
partikolari, biex jiġu żgurati politiki tas-
suq tax-xogħol ibbilanċjati, għandhom 
jinħolqu impjiegi deċenti bi dħul ġust u 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-
fondi tal-UE għandhom jiġu mmobilizzati 
mill-Istati Membri sabiex jingħata appoġġ 
għal dawn l-għanijiet.

Or. de

Emenda 233
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
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informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi 
ta’ tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati 
Membri, f’kooperazzjoni mal-imsieħba 
soċjali, bil-għan li jagħtu appoġġ liż-
żgħażagħ u b’mod partikolari dawk li 
m’għandhom impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ, għandhom iwaqqfu skemi biex 
jgħinu lil gradwati reċenti jsibu l-ewwel 
imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, 
inkluż apprendistat, u jintervjenu malajr 
meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. 
Il-fondi tal-UE għandhom jiġu 
mmobilizzati mill-Istati Membri sabiex 
jingħata appoġġ għal dawn l-għanijiet.

informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, jippromwovu l-ispirtu 
intraprenditorjali u jkabbru antiċipazzjoni 
tar-rekwiżiti ta’ kwalità. L-iżvilupp tar-
riżorsi umani, kwalifiki ogħla u taħriġ
għandu jiġi ffinanzjat permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji konġunti 
minn individwi, min iħaddem u mill-
gvernijiet. Jeħtieġ li jibqgħu miftuħin 
għal kulħadd u f’kull waqt l-aċċess għal 
edukazzjoni ġenerali u vokazzjonali ta’ 
kwalità għolja u l-integrazzjoni mill-ġdid 
fis-sistema edukattiva ta’ dawk li jkunu 
telqu mill-iskola qabel iż-żmien.

L-Istati Membri għandhom jallinjaw l-
investimenti fis-sistema edukattiva b’tali 
mod li tintlaħaq il-mira li jerfgħu l-livell 
ta’ kapaċitajiet tal-popolazzjoni li taħdem, 
filwaqt li jiġi kkunsidrat it-tagħlim 
f’kuntesti informali u inqas formali. 
F’dan kollu, ir-riformi, speċjalment fir-
rigward tal-impjegabilità, għandhom 
jimmiraw li, permezz ta’ taħriġ ulterjuri 
jew għarfien fil-qasam tat-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT),  
jiżguraw il-ksib tal-kapaċitajiet tal-qofol li 
kull impjegat għandu bżonn biex ikollu 
suċċess f’soċjetà msejsa fuq l-għarfien. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat 
li l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
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għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ sistemi edukattivi ġenerali u 
vokazzjonali, b’mod partikolari bl-
implimentazzjoni tal-oqfsa ta’ kwalifiki 
nazzjonali li jippermettu direzzjonijiet 
flessibbli ta’ tagħlim u bl-iżvilupp ta’
sħubijiet bejn organizzazzjonijiet tal-
edukazzjoni ġenerali u vokazzjonali u d-
dinja tax-xogħol, biex ikabbru l-
proporzjon ta’ kwalifiki edukattivi u 
vokazzjonali ta’ livell ogħla.

Or. en

Emenda 234
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ u 
b’mod partikolari dawk li m’għandhomx
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, għandhom 
iwaqqfu skemi biex jgħinu lil gradwati 
reċenti jsibu l-ewwel imjieg, jekk 
neċessarju b’inċentivi tat-taxxa jew 
soċjali, jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
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kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

żgħażagħ jitilfu l-impjieg, inkluż permezz 
ta’ appoġġ individwali. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet. B’dan l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu passi biex jippubblikaw 
informazzjoni dwar dawn il-fondi u l-
kundizzjonijiet ta’ użu.

Or. fr

Emenda 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 

Għandhom jiġu żviluppati mudelli ta’ 
qsim ta’ responsabilità għal żvilupp ta’ 
kapaċità li jibqa’ għaddej bejn l-istat, min 
iħaddem u l-impjegati. F’kooperazzjoni 
mal-imsieħba soċjali u n-negozji, l-Istati 
Membri għandhom itejbu l-aċċess għat-
taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u l-
orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Il-ħolqien ta’ 
kundizzjonijiet għan-nisa u l-bniet biex 
jidħlu fis-setturi fejn in-nisa mhumiex 
rappreżentati tajjeb u biex jingħelbu l-
isterjotipi li għadhom jiddominaw fil-
professjonijiet hu importanti biex jiġu 
żgurati kemm l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-provvista tas-suq tax-xogħol. Investiment 
fl-iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
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apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. Il-baġits 
nazzjonali u l-baġit tal-UE inkluż il-Fond 
Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew ta’ 
Globalizzazzjoni għandhom ikunu 
kkordinati u diretti biex jippreparaw il-
forza tax-xogħol għal ekonomija 
sostenibbli. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ u 
b’mod partikolari dawk li m’għandhomx
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, għandhom 
iwaqqfu skemi biex jgħinu lil gradwati 
reċenti jsibu l-ewwel imjieg jew ikomplu l-
edukazzjoni tagħhom u opportunitajiet ta’ 
taħriġ, inkluż apprendistat, u jintervjenu 
malajr meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-
fondi tal-UE għandhom jiġu mmobilizzati 
mill-Istati Membri sabiex jingħata appoġġ 
għal dawn l-għanijiet.

Or. en

Emenda 236
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u s-
soċjetà ċivili l-Istati Membri għandhom 
itejbu l-aċċess għat-taħriġ, inkluż taħriġ 
vokazzjonali, isaħħu l-edukazzjoni u l-
orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, jippromwovu l-ispirtu 
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tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati 
Membri, f’kooperazzjoni mal-imsieħba 
soċjali, bil-għan li jagħtu appoġġ liż-
żgħażagħ u b’mod partikolari dawk li 
m’għandhom impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ, għandhom iwaqqfu skemi biex 
jgħinu lil gradwati reċenti jsibu l-ewwel 
imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, 
inkluż apprendistat, u jintervjenu malajr 
meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. 
Il-fondi tal-UE għandhom jiġu 
mmobilizzati mill-Istati Membri sabiex 
jingħata appoġġ għal dawn l-għanijiet.

intraprenditorjali u jkabbru antiċipazzjoni 
ta’ rekwiżiti ta’ kwalità. L-iżvilupp ta’ 
riżorsi umani, kwalifiki ogħla u taħriġ
għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji konġunti 
minn individwi, min iħaddem and 
gvernijiet. Jeħtieġ li jibqgħu miftuħin 
għal kulħadd u f’kull waqt l-aċċess għal 
edukazzjoni ġenerali u vokazzjonali ta’ 
kwalità għolja u l-integrazzjoni mill-ġdid 
fis-sistema edukattiva ta’ dawk li jkunu 
telqu mill-iskola qabel iż-żmien. L-Istati 
Membri għandhom jinvestu fis-sistema 
edukattiva u jtejbu l-effiċjenza u l-
effettività b’tali mod li tintlaħaq il-mira li 
jerfgħu l-livell ta’ kwalifiki tal-
popolazzjoni li taħdem. F’dan kollu, ir-
riformi, speċjalment fir-rigward tal-
impjegabbiltà, għandhom jimmiraw li, 
permezz ta’ taħriġ ulterjuri jew għarfien 
fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni (ICT), jiżguraw il-ksib 
tal-ħiliet tal-qofol li kull impjegat għandu 
bżonn biex ikollu suċċess f’soċjetà msejsa 
fuq l-għarfien. Għandhom jittieħdu passi 
biex jiġi żgurat li l-mobbiltà tat-tagħlim 
taż-żgħażagħ u l-għalliema ssir ir-regola. 
L-Istati Membri għandhom itejbu l-ftuħ u 
r-relevanza tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ, b’mod partikolari bl-introduzzjoni 
tal-oqfsa ta’ kwalifiki nazzjonali li 
jippermettu direzzjonijiet flessibbli ta’ 
tagħlim u bl-iżvilupp ta’ sħubijiet bejn
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ġenerali u 
vokazzjonali u d-dinja tax-xogħol, biex 
ikabbru b’mod kunsiderevoli l-proporzjon 
ta’ kwalifiki edukattivi u vokazzjonali ta’ 
livell ogħla.

Or. en

Emenda 237
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali, t-tħeġġiġ ta’ investiment 
ta’ innovazzjoni, li jista’ joħloq l-impjiegi 
kemm waqt il-fażi ta’ riċerka u ta’ żvilupp 
ta’ dan, u antiċipazzjoni msaħħa tal-
ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ u 
b’mod partikolari dawk li m’għandhomx
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, għandhom
iwaqqfu skemi biex jgħinu lil gradwati 
reċenti jsibu l-ewwel imjieg jew ikomplu l-
edukazzjoni tagħhom u opportunitajiet ta’ 
taħriġ, inkluż apprendistat ta’ kwalità u li 
jipprovdu l-benefiċċji soċjali neċessarji, u 
jintervjenu malajr meta ż-żgħażagħ jitilfu l-
impjieg. Monitoraġġ regolari tal-
prestazzjoni ta’ avvanz fil-kapaċitajiet u 
politiki ta’ antiċipazzjoni għandu jgħin 
biex jiġu identifikati oqsma għat-titjib u 
biex tiżdied ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol. Il-fondi tal-UE għandhom jiġu 
mmobilizzati mill-Istati Membri sabiex 
jingħata appoġġ għal dawn l-għanijiet.

Or. el
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Emenda 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-
UE għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar , u miżuri 
xierqa biex jiġu promossi, opportunitajiet 
ġodda ta’ impjieg disponibbli, il-
promozzjoni tal-involviment tan-negozju 
fl-edukazzjoni u t-taħriġ u aktar taħriġ u u 
antiċipazzjoni msaħħa tal-ħtiġijiet ta’ 
kapaċitajiet. Investiment fl-ippjanar u l-
iżvilupp tal-persunal, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet u min 
iħaddem. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba soċjali, bil-għan li jagħtu
appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod partikolari 
dawk li m’għandhomx  impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu liż-żgħażagħ bi jew 
mingħajr kwalifiki ta’ tluq mill-iskola 
jsibu l-ewwel imjieg jew ikomplu l-
edukazzjoni tagħhom u opportunitajiet ta’ 
taħriġ, inkluż apprendistat, u jintervjenu 
malajr meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u jkun hemm 
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ aktar 
diretti lejn oqsma ta’ tkabbir ta’ xogħol 
fil-futur. Il-fondi tal-UE għandhom jiġu 
mmobilizzati mill-Istati Membri sabiex 
jingħata appoġġ għal dawn l-għanijiet.
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Emenda 239
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. It-tħeġġiġ tal-
kuntatt bejn stabbilimenti edukattivi u n-
negozju għandhom jiżguraw li d-
dispożizzjoni edukattiva u r-rekwiżiti tas-
suq tax-xogħol huma kkoordinati aħjar 
bejniethom. Investiment fl-iżvilupp ta’ 
riżorsi umani, avvanz fil-kapaċitajiet u l-
parteċipazzjoni fi skemi ta’ tagħlim tul il-
ħajja għandhom jiġu promossi permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji konġunti 
minn gvernijiet, individwi u min iħaddem. 
L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
imsieħba soċjali, bil-għan li jagħtu appoġġ 
liż-żgħażagħ u b’mod partikolari dawk li 
m’għandhomx impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ, għandhom iwaqqfu skemi biex 
jgħinu lil gradwati reċenti jsibu l-ewwel 
imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni tagħhom 
u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat bil-ħlas, u jintervjenu malajr 
meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-
fondi tal-UE għandhom jiġu mmobilizzati 
mill-Istati Membri sabiex jingħata appoġġ 
għal dawn l-għanijiet.
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Emenda 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ u 
b’mod partikolari dawk li m’għandhomx
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, għandhom 
iwaqqfu skemi biex jgħinu lil gradwati 
reċenti jsibu l-ewwel imjieg jew ikomplu l-
edukazzjoni tagħhom u opportunitajiet ta’ 
taħriġ, inkluż apprendistat li huma diretti 
biex jinkisbu kapaċitajiet vokazzjonali u 
jiġu offruti opportunitajiet ta’ xogħol, u 
jintervjenu malajr meta ż-żgħażagħ jitilfu l-
impjieg. Monitoraġġ regolari tal-
prestazzjoni ta’ avvanz fil-kapaċitajiet u 
politiki ta’ antiċipazzjoni għandu jgħin 
biex jiġu identifikati oqsma għat-titjib u 
biex tiżdied ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq 
tax-xogħol. Il-fondi tal-UE għandhom jiġu 
mmobilizzati mill-Istati Membri sabiex 
jingħata appoġġ għal dawn l-għanijiet.
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Emenda 241
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ u 
b’mod partikolari dawk li m’għandhom
impjieg, edukazzjoni jew taħriġ, għandhom 
iwaqqfu skemi biex jgħinu lil gradwati 
reċenti jsibu l-ewwel imjieg jew ikomplu l-
edukazzjoni tagħhom u opportunitajiet ta’ 
taħriġ, inkluż apprendistat, u jintervjenu 
malajr meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-
fondi tal-UE għandhom jiġu mmobilizzati 
mill-Istati Membri sabiex jingħata appoġġ 
għal dawn l-għanijiet.

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, in-
negozji u l-partijiet interessati kollha, l-
Istati Membri għandhom itejbu l-aċċess 
għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u l-
orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li jagħtu appoġġ liż-żgħażagħ, nies 
ikbar fl-età u b’mod partikolari dawk li 
m’għandhomx impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ, L-Istati Membri, f’kooperazzjoni 
mal-imsieħba soċjali fejn applikabbli, 
għandhom iwaqqfu skemi biex jgħinu lil 
gradwati reċenti jsibu l-ewwel imjieg jew 
ikomplu l-edukazzjoni tagħhom u 
opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat u taħriġ mhux vokazzjonali 
għall-etajiet kollha, u jintervjenu malajr 
meta ż-żgħażagħ jitilfu l-impjieg. 
Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-
fondi tal-UE għandhom jiġu mmobilizzati 
mill-Istati Membri sabiex jingħata appoġġ 
għal dawn l-għanijiet.
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Emenda 242
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u antiċipazzjoni msaħħa 
tal-ħtiġijiet ta’ kapaċitajiet. Investiment fl-
iżvilupp ta’ riżorsi umani, avvanz fil-
kapaċitajiet u l-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja għandhom jiġu 
promossi permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji konġunti minn gvernijiet, 
individwi u min iħaddem. L-Istati Membri, 
f’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali, bil-
għan li għatu appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod 
partikolari dawk li m’għandhom impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom iwaqqfu 
skemi biex jgħinu lil gradwati reċenti jsibu 
l-ewwel imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni 
tagħhom u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.

F’kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u n-
negozji, l-Istati Membri għandhom itejbu l-
aċċess għat-taħriġ, isaħħu l-edukazzjoni u 
l-orjentament professjonali flimkien ma’ 
informazzjoni sistematika dwar 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg 
disponibbli, il-promozzjoni tal-ispirtu 
intraprenditorjali u l-iżvilupp SME u
antiċipazzjoni msaħħa tal-ħtiġijiet ta’ 
kapaċitajiet. Investiment fl-iżvilupp ta’ 
riżorsi umani, avvanz fil-kapaċitajiet u l-
parteċipazzjoni fi skemi ta’ tagħlim tul il-
ħajja għandhom jiġu promossi permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji konġunti 
minn gvernijiet, individwi u min iħaddem. 
L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-
imsieħba soċjali, bil-għan li għatu appoġġ 
liż-żgħażagħ u b’mod partikolari dawk li 
m’għandhomx impjieg, edukazzjoni jew 
taħriġ, għandhom iwaqqfu skemi biex 
jgħinu lil gradwati reċenti jsibu l-ewwel 
imjieg jew ikomplu l-edukazzjoni tagħhom 
u opportunitajiet ta’ taħriġ, inkluż 
apprendistat, u jintervjenu malajr meta ż-
żgħażagħ jitilfu l-impjieg. Monitoraġġ 
regolari tal-prestazzjoni ta’ avvanz fil-
kapaċitajiet u politiki ta’ antiċipazzjoni 
għandu jgħin biex jiġu identifikati oqsma 
għat-titjib u biex tiżdied ir-reazzjoni tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Il-fondi tal-UE 
għandhom jiġu mmobilizzati mill-Istati 
Membri sabiex jingħata appoġġ għal dawn 
l-għanijiet.
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Emenda 243
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinvestu iktar 
fl-infrastruttura tat-trasport, tal-enerġija, 
tat-telekomunikazzjoni u tal-IT u jagħmlu 
użu sħiħ mill-Fondi Strutturali Ewropej, 
ir-regoli għandhom isiru trasparenti u l-
proċeduri tagħhom għandhom jiġu 
ssimplifikati biex jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni ta’ benefiċjarji potenzjali 
fi programmi finanzjati mill-UE. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
joħolqu sinerġiji bejn il-politiki ta’ 
koeżjoni tagħhom u politiki settorjali 
eżistenti oħra, skont approċċ integrat, 
minħabba li l-koeżjoni tagħti s-saħħa, 
tisfrutta potenzjal mhux utilizzat, tnaqqas 
differenzi strutturali bejn il-pajjiżi u r-
reġjuni, tespandi t-tkabbir u ttejjeb il-
kompetittività tar-reġjuni tal-UE f’dinja 
globalizzata, isservi ta’ kontrobilanċ 
għall-effetti tal-kriżi ekonomika dinjija u 
tiġġenera kapital soċjali għall-Unjoni.

Or. de

Emenda 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-professjonisti kollha tal-edukazzjoni, 
mill-għalliema tal-iskejjel tat-trabi, 
għandhom ikunu rikonoxxuti aħjar 
b’kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, 
taħriġ avvanzat kontinwu u 
implimentazzjoni ta’ kwota ta’ 
rappreżentanza tas-sessi.
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Or. en

Emenda 245
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-
attivitajiet ta’ riċerka xjentifika taż-
żgħażagħ billi joffru għoti għar-riċerka u 
mobbiltà internazzjonali fi ħdan il-
programmi ffinanzjati mill-Fondi Soċjali 
Ewropej.

Or. en

Emenda 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex wieħed jiġġieled kontra x-xogħol 
prekarju u ta’ kwalità baxxa, il-
kompetizzjoni negattiva u l-evitar tat-
taxxa fl-UE, l-Istati Membri għandhom 
joħolqu approċċ madwar l-Ewropa biex 
jiżguraw il-kwalità tax-xogħol, itejbu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-iktar 
persuni vulnerabbli u jiġġieldu kontra d-
dumping soċjali. L-Istati Membri 
għandhom ukoll, f’koperazzjoni mill-qrib 
mal-imsieħba soċjali, iżidu l-infurzar, il-
monitoraġġ, il-kontroll u s-sanzjonijiet, il-
ħolqien tal-impjiegi sostenibbli u 
strateġija għal impjiegi sostenibbli u 
ekoloġiċi.

Or. en
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Emenda 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, f’koperazzjoni mal-
imsieħba soċjali, bil-għan li jagħtu 
appoġġ liż-żgħażagħ u b’mod partikolari 
dawk li m’għandhomx impjieg, 
edukazzjoni jew taħriġ, għandhom 
iwaqqfu skemi biex jgħinu lil gradwati 
reċenti jsibu l-ewwel impjieg jew ikomplu 
l-edukazzjoni tagħhom u opportunitajiet 
ta’ taħriġ, inkluż apprendistat, u 
jintervienu malajr meta ż-żgħażagħ jitilfu 
l-impjieg.

Or. en

Emenda 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni ta’ 
avvanz fil-kapaċitajiet u politiki ta’ 
antiċipazzjoni għandu jgħin biex jiġu 
identifikati oqsma għat-titjib u biex tiżdied 
ir-reazzjoni tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. 
Il-fondi tal-UE għandhom jiġu 
mmobilizzati mill-Istati Membri sabiex 
jingħata appoġġ għal dawn l-għanijiet.

Or. en
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Emenda 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu promossi l-istrateġiji 
effiċjenti ta’ tagħlim tul il-ħajja miftuħa 
għal kulħadd fl-iskejjel, fin-negozji, fl-
awtoritajiet pubbliċi u fil-familji skont il-
ftehimiet Ewropej, inklużi l-inċentivi 
xierqa u l-mekkaniżmi ta’ kondiviżjoni 
tal-ispejjeż, bl-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni fit-taħriġ kontinwu u fuq 
il-post tax-xogħol matul iċ-ċiklu tal-ħajja, 
b’mod speċjali għall-ħaddiema 
b’kapaċitajiet baxxi u dawk li huma ikbar 
fl-età. Koperazzjoni aħjar bejn l-
edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-
ħajja hija neċessarja, ibbażata fuq iż-
żieda fid-dipendenza tal-innovazzjoni u l-
opportunitajiet indaqs. Din il-
koperazzjoni għandha tkun iffinanzjata 
b’mill-inqas 7% tal-PGD.
L-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom 
iwasslu għall-kwalifiki u l-kompetenzi li l-
persuni jeħtieġu biex ikollhom perspettiva 
mifruxa fuq perjodu twil fis-suq tax-
xogħol.
Il-ħtiġijiet okkupazzjonali ġodda, il-
kompetenzi ewlenin u r-rekwiżiti futuri 
tal-kapaċitajiet għandhom jiġu indirizzati 
billi jitjiebu l-antiċipazzjoni u t-
trasparenza tal-kwalifiki, ir-
rikonoxximent effettiv u transkonfinali 
tagħhom u t-tisħiħ tat-tagħlim informali u 
inqas formali. Ir-riżorsi umani kollha, il-
kapaċitajiet u l-għarfien għandhom 
jintużaw billi jagħtu opportunitajiet 
indaqs lin-nisa fit-taħriġ kontinwu u fit-
tagħlim tul il-ħajja. Sal-2014, ammont 
addizzjonali ta’ 15% tal-adulti għandu 
jipparteċipa fit-tagħlim tul il-ħajja. Min 
iħaddem għandu jkun obbligat li jagħti u 
jappoġġja t-taħriġ avvanzat fil-kuntest tat-
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tagħlim tul il-ħajja u jrawwem il-ħolqien 
ta’ postijiet tax-xogħol ibbażati fuq l-età. 
L-edukazzjoni professjonali għandha 
ttejjeb l-impjegabbiltà f’każ li kumpanija 
tagħlaq.
F’dan ir-rigward, l-edukazzjoni għandha 
tkun bla ħlas.

Or. en

Emenda 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkommettu 
rwieħhom li jikkomplementaw u 
jikkoordinaw il-miri nazzjonali tagħhom 
sabiex jonqsu l-iżbilanċi soċjali u 
ekonomiċi bejn ir-reġjuni.

Or. en

Emenda 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 8a: Il-ħolqien tal-impjiegi 
sostenibbli u strateġija għal impjiegi 
sostenibbli u ekoloġiċi
Sabiex ikollha ekonomija iktar 
intelliġenti, iktar sostenibbli u iktar 
inklużiva, l-UE teħtieġ strateġija għal 
impjiegi ekoloġiċi li tiffoka fuq il-
kapaċitajiet, l-adattament għall-post tax-
xogħol u t-trasformazzjoni tas-soċjetà.
Din l-istrateġija għandha tinkludi 
investiment intelliġenti biex jinħolqu 
impjiegi ekoloġiċi ġodda; inċentivi biex l-
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impjiegi eżistenti jinbidlu f’impjiegi 
ekoloġiċi; investiment fit-taħriġ u fit-
tagħlim tul il-ħajja biex il-ħaddiema jiġu 
appoġġjati fl-iżvilupp tagħhom u jkunu 
jistgħu jmorru għal impjiegi ġodda fejn 
ikun meħtieġ; ftehima ta’ qafas dwar is-
sigurtà tat-tranżazzjonijiet, inkluż id-dritt 
għat-taħriġ u sigurtà soċjali suffiċjenti fi 
żminijiet ta’ tranżazzjoni tal-impjiegi; 
ftehima bejn l-imsieħba soċjali dwar id-
dritt għat-tagħlim tul il-ħajja u għat-
taħriġ fil-post tax-xogħol; u appoġġ 
mifrux għall-adattament tal-kapaċitajiet u 
l-organizzazzjoni tal-post tax-xogħol;
L-Istati Membri u l-UE għandhom 
jiffokaw l-isforzi tagħhom għall-ħolqien 
tal-impjiegi fuq l-appoġġ tat-tranżizzjoni 
għall-intrapriżi u l-ħaddiema ta’ oqsma 
tal-industrija li jkunu se jispiċċaw għal 
postijiet tax-xogħol f’setturi fejn qed 
jinħolqu impjiegi ġodda u sostenibbli; il-
ħolqien ta’ infrastruttura ta’ appoġġ għal 
oqsma ġodda tal-ekonomija li għandhom 
il-potenzjal li joħolqu impjiegi sostenibbli; 
l-investiment fit-taħriġ, fl-innovazzjoni u 
fir-riċerka b’mod speċjali għall-SMEs 
bħala xprunaturi ewlenin tas-suq tax-
xogħol; it-tisħiħ tal-potenzjal tal-impjieg 
tas-Servizzi ta’ Interess Ġenerali, filwaqt 
li l-mira tal-ħolqien tal-impjiegi tintrabat 
mal-aspetti tal-inklużjoni attiva u 
pożittiva; l-allinjament tal-investiment 
pubbliku lejn ix-xogħol ta’ kwalità 
sostenibbli

Or. en

Emenda 252
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 8a: It-tisħiħ tal-politika ta’ 
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koeżjoni soċjali u ekonomika b’appoġġ 
għall-impjiegi
L-Istati Membri jikkommettu rwieħhom li 
jirranġaw, jikkomplementaw, 
jikkoordinaw u jaġġustaw il-miri 
nazzjonali tagħhom, fi ħdan kull Stat 
Membru u bejniethom, b’tali mod li 
jnaqqsu l-iżbilanċi tal-iżvilupp ekonomiku 
bejn ir-reġjuni.
L-Istati Membri huma konxji li l-politika 
ta’ koeżjoni tirrappreżenta strument 
effikaċi u ta’ appoġġ, imma mhux 
subordinat, għal-linji gwida, billi 
takkomoda speċifiċitajiet reġjonali, tgħin 
lir-reġjuni jegħlbu d-diffikultajiet 
soċjoekonomiċi tagħhom u tnaqqas id-
disparitajiet. 
Approċċ integrat, governanza fuq diversi 
livelli u prinċipji ta’ sħubija għandhom 
ikunu l-qofol tal-governanza u għandhom 
iwasslu l-istrateġija, filwaqt li l-livelli 
reġjonali u lokali b’mod partikolari 
għandu jkollhom rwol kruċjali bħala 
vetturi biex jilħqu l-atturi ekonomiċi u 
soċjali innumerevoli li jgħixu u 
jipproduċu fl-Unjoni, speċjalment l-
SMEs. 
Għaldaqstant, il-politika ta’ koeżjoni 
mhijiex biss l-għajn ta’ allokazzjonijiet 
finanzjarji stabbli, imma wkoll strument 
b’saħħtu għall-iżvilupp ekonomiku, u 
b’hekk strument għall-impjiegi għar-
reġjuni kollha tal-Unjoni. 
L-Istati Membri għandhom jinvestu iktar 
fl-infrastruttura tat-trasport, tal-enerġija, 
tat-telekomunikazzjoni u tal-IT u jagħmlu 
użu sħiħ mill-Fondi Strutturali Ewropej. 
Il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarji 
potenzjali fi programmi kofinanzjati mill-
Unjoni għandhom jitħeġġu bis-
simplifikazzjoni tas-sistemi ta’ twettiq. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom joħolqu sinerġiji bejn il-
politiki ta’ koeżjoni tagħhom u politiki 
settorjali eżistenti oħra, skont approċċ 
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integrat, minħabba li l-koeżjoni mhijiex 
kost, imma tagħti s-saħħa, tisfrutta 
potenzjal mhux utilizzat, tnaqqas 
differenzi strutturali bejn il-pajjiżi u r-
reġjuni, tespandi t-tkabbir u ttejjeb il-
kompetittività tar-reġjuni tal-Unjoni 
f’dinja globalizzata, isservi ta’ 
kontrobilanċ għall-effetti tal-kriżi 
ekonomika dinjija u tiġġenera kapital 
soċjali għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 253
Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 8 a: Ir-riforma u t-tisħiħ tal-
politika ta’ koeżjoni b’appoġġ għall-
impjiegi
L-Istati Membri jikkommettu rwieħhom li 
jirranġaw, jikkomplementaw, 
jikkoordinaw u jaġġustaw il-miri 
nazzjonali tagħhom, fi ħdan kull Stat 
Membru u bejniethom, b’tali mod li 
jnaqqsu l-iżbilanċi tal-iżvilupp ekonomiku 
bejn ir-reġjuni.
L-Istati Membri huma konxji li l-politika 
ta’ koeżjoni tirrappreżenta strument 
effikaċi u ta’ appoġġ, imma mhux 
subordinat, għal-linji gwida, billi 
takkomoda speċifiċitajiet reġjonali, tgħin 
lir-reġjuni jegħlbu d-diffikultajiet 
soċjoekonomiċi tagħhom u tnaqqas id-
disparitajiet. Approċċ integrat, 
governanza fuq diversi livelli u prinċipji 
ta’ sħubija għandhom ikunu l-qofol tal-
governanza u għandhom iwasslu l-
istrateġija, filwaqt li l-livelli reġjonali u 
lokali b’mod partikolari għandu jkollhom 
rwol kruċjali bħala vetturi biex jilħqu l-
atturi ekonomiċi u soċjali innumerevoli li 



PE442.935v01-00 172/217 AM\820832MT.doc

MT

jgħixu u jipproduċu fl-Unjoni, 
speċjalment l-SMEs. Għaldaqstant, il-
politika ta’ koeżjoni mhijiex biss l-għajn 
ta’ allokazzjonijiet finanzjarji stabbli, 
imma wkoll strument b’saħħtu għall-
iżvilupp ekonomiku, u b’hekk strument 
għall-impjiegi għar-reġjuni kollha tal-
Unjoni.
L-Istati Membri għandhom jinvestu aktar 
fl-infrastruttura tat-trasport, tal-enerġija, 
tat-telekomunikazzjoni u tal-IT u jagħmlu 
użu sħiħ mill-Fondi Strutturali Ewropej, 
li r-regoli u l-proċeduri tagħhom 
għandhom jiġu armonizzati biex 
jissemplifikaw is-sistemi ta’ twettiq u 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni ta’ 
benefiċjarji potenzjali fi programmi 
kofinanzjati mill-Unjoni. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom joħolqu 
sinerġiji bejn il-politiki ta’ koeżjoni 
tagħhom u politiki settorjali eżistenti 
oħra, skont approċċ integrat, minħabba li 
l-koeżjoni mhijiex kost, imma tagħti s-
saħħa, tistfrutta potenzjal mhux utilizzat, 
tnaqqas differenzi strutturali bejn il-
pajjiżi u r-reġjuni, tespandi t-tkabbir u 
ttejjeb il-kompetittività tar-reġjuni tal-
Unjoni f’dinja globalizzata, isservi ta’ 
kontrobilanċ għall-effetti tal-kriżi 
ekonomika dinjija u tiġġenera kapital 
soċjali għall-Unjoni.

Or. es

Emenda 254
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja gwida 8a: Ir-riforma u t-tisħiħ tal-
politika ta’ koeżjoni b’appoġġ għall-
impjiegi
L-Istati Membri jikkommettu rwieħhom li 
jirranġaw, jikkomplementaw, 



AM\820832MT.doc 173/217 PE442.935v01-00

MT

jikkoordinaw u jaġġustaw il-miri 
nazzjonali tagħhom, fi ħdan kull Stat 
Membru u bejniethom, b’tali mod li 
jnaqqsu l-iżbilanċi tal-iżvilupp ekonomiku 
bejn ir-reġjuni.
L-Istati Membri huma konxji li l-politika 
ta’ koeżjoni tirrappreżenta strument 
effikaċi u ta’ appoġġ, imma mhux 
subordinat, għal-linji gwida, billi 
takkomoda speċifiċitajiet reġjonali, tgħin 
lir-reġjuni jegħlbu d-diffikultajiet 
soċjoekonomiċi tagħhom u tnaqqas id-
disparitajiet. Approċċ integrat, 
governanza fuq diversi livelli u prinċipji 
ta’ sħubija għandhom ikunu l-qofol tal-
governanza u għandhom iwasslu l-
istrateġija, filwaqt li l-livelli reġjonali u 
lokali b’mod partikolari għandu jkollhom 
rwol kruċjali bħala vetturi biex jilħqu l-
atturi ekonomiċi u soċjali innumerevoli li 
jgħixu u jipproduċu fl-Unjoni, 
speċjalment l-SMEs. Għaldaqstant, il-
politika ta’ koeżjoni mhijiex biss l-għajn 
ta’ allokazzjonijiet finanzjarji stabbli, 
imma wkoll strument b’saħħtu għall-
iżvilupp ekonomiku, u b’hekk strument 
għall-impjiegi għar-reġjuni kollha tal-
Unjoni.
L-Istati Membri għandhom jinvestu aktar 
fl-infrastruttura tat-trasport, tal-enerġija, 
tat-telekomunikazzjoni u tal-IT u jagħmlu 
użu sħiħ mill-Fondi Strutturali Ewropej, 
li r-regoli u l-proċeduri tagħhom 
għandhom jiġu armonizzati biex 
jissemplifikaw is-sistemi ta’ twettiq u 
jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni ta’ 
benefiċjarji potenzjali fi programmi 
kofinanzjatji mill-Unjoni. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom joħolqu 
sinerġiji bejn il-politiki ta’ koeżjoni 
tagħhom u politiki settorjali eżistenti 
oħra, skont approċċ integrat, minħabba li 
l-koeżjoni mhijiex kost, imma tagħti s-
saħħa, tistfrutta potenzjal mhux utilizzat, 
tnaqqas differenzi strutturali bejn il-
pajjiżi u r-reġjuni, tespandi t-tkabbir u 
ttejjeb il-kompetittività tar-reġjuni tal-
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Unjoni f’dinja globalizzata, isservi ta’ 
kontrobilanċ għall-effetti tal-kriżi 
ekonomika dinjija u tiġġenera kapital 
soċjali għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Anness – Linja gwida 9 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja-gwida 9: It-titjib fil-prestazzjoni tas-
sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-livelli 
kollha u ż-żieda fil-parteċipazzjoni dejjem 
fl-edukazzjoni terzjarja

Linja gwida 9: It-titjib tal-edukazzjoni u t-
taħriġ fil-livelli kollha u ż-żieda fil-
parteċipazzjoni dejjem fl-edukazzjoni 
terzjarja

Or. en

Emenda 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-
setturi kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-
tfulija u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
u iktar taħriġ b’mod partikolari biex 
jgħollu l-livell ta’ kapaċitajiet tal-forza tax-
xogħol tal-UE, sabiex din tkun tista’ 
twieġeb għad-dinja tax-xogħol li qed 
tinbidel malajr. L-azzjoni għandha tkopri 
s-setturi kollha (minn edukazzjoni bikrija 
fit-tfulija u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
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it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema tiġi ffaċilitata. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonijiet ta’ tagħlim, inklużi għal 
dawk li huma ikbar fl-età, u bl-iżvilupp ta’ 
sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola. 
Għall-persuni li, għal diversi raġunijiet, 
ma jistgħux jipparteċipaw f’dawn is-
sistemi, il-protezzjoni soċjali, li tmur iktar 
’il bogħod milli tipprevieni l-faqar, 
għandha tiġi żgurata. Għall-persuni li, 
minħabba mard u/jew diżabbiltà, ma 
jistgħux ikomplu jipprattikaw l-impjieg 
preċedenti tagħhom, għandu jiġi pprovdut 
taħriġ addizzjonali vokazzjonali speċjali 
u/jew miżuri ta’ taħriġ mill-ġdid.

Or. de

Emenda 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 



PE442.935v01-00 176/217 AM\820832MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

L-edukazzjoni u r-riċerka għandhom isiru 
parti ċentrali tal-istrateġija tal-iżvilupp 
tal-UE, filwaqt li l-livelli u l-istandards 
edukattivi u tat-taħriġ jogħlew skont il-
prinċipji tal-eċċellenza u l-ġustizzja, bl-
għan li jiġi stabbilit mudell edukattiv ġdid 
li jiffoka fuq it-tagħlim u li jiżgura l-
aċċess għal edukazzjoni u taħriġ ta’
kwalità għal kulħadd u jtejjeb ir-riżultati. 
L-Istati Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, billi jiżdiedu b’mod 
sostanzjali l-livelli ta’ investiment fir-
riċerka u l-iżvilupp u jittieħed vantaġġ 
mir-reviżjoni tas-seba’ programm ta’ 
qafas u l-istabbiliment ta’ qafas 
finanzjarju multiannwali ġdid, u daqstant 
ieħor importanza tingħata lill-għan li tiġi 
promossa l-impjegabbiltà, it-tagħlim tul il-
ħajja u l-kapaċitajiet tal-ICT. Għandhom 
jittieħdu passi biex jiġi żgurat li l-mobbiltà 
tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-għalliema ssir 
ir-regola. L-Istati Membri għandhom itejbu 
l-ftuħ u r-relevanza tas-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ, b’mod partikolari bl-
implimentazzjoni tal-oqfsa ta’ kwalifiki 
nazzjonali li jippermettu direzzjonijiet
flessibbli ta’ tagħlim u bl-iżvilupp ta’ 
sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar
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attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. it

Emenda 258
Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
ekoloġika u bbażata fuq l-għarfien, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-impjegabbiltà, 
tagħlim addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-
ICT. F’dan il-kuntest, id-dimensjoni 
sostenibbli m’għandhiex tkun restritta 
għat-taħriġ fl-impjiegi relatati mal-
ambjent, iżda teħtieġ li tkun inkluża fil-
programmi kollha ta’ taħriġ u fil-livelli 
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partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

kollha tal-edukazzjoni u ssir prerekwiżit 
għall-finanzjament. L-Istati Membri u l-
imsieħba soċjali għandhom jaffrontaw 
flimkien ir-responsabilitajiet tal-ġestjoni 
tat-trasformazzjoni. Għandhom jittieħdu 
passi biex jiġi żgurat li l-mobbiltà tat-
tagħlim taż-żgħażagħ u l-għalliema ssir ir-
regola. L-Istati Membri għandhom itejbu l-
ftuħ u r-relevanza tas-sistemi ta’ 
edukazzjoni u taħriġ, b’mod partikolari bl-
implimentazzjoni tal-oqfsa ta’ kwalifiki 
nazzjonali li jippermettu direzzjonijiet
flessibbli ta’ tagħlim u bl-iżvilupp ta’ 
sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. en

Emenda 259
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
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u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. Barra minn hekk, 
ikun tajjeb li t-tagħlim jiġi żviluppat fi 
ħdan l-edukazzjoni ogħla. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. L-
għajnuniet pubbliċi relatati mal-
organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla  
għandhom ikunu marbuta mal-obbligu li 
jiġu stabbiliti sħubiji mal-intrapriżi. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. fr

Emenda 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Jeħtieġ li ssir enfasi speċjali fuq 
il-kwalità tal-edukazzjoni u, fis-settur tal-
edukazzjoni ogħla, fuq il-fatt li l-istudji 
jkunu diretti għar-rekwiżiti tas-suq tax-
xogħol, sabiex jiġi kkontrollat il-qgħad 
tal-gradwati. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
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għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. pl

Emenda 261
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tevita s-
segmentazzjoni b’rabta mal-aċċess għat-
taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità u t-taħriġ 
addizzjonali. L-azzjoni għandha tkopri s-
setturi kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-
tfulija u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
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iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. de

Emenda 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
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għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali, bħall-anzjani, l-ommijiet li 
jmorru lura x-xogħol wara waqfa dovuta 
għall-maternità jew il-persuni 
b’diżabbiltà, u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni u taħriġ bl-għan li jinkisbu 
kapaċitajiet vokazzjonali li hemm 
domanda għalihom fis-suq tax-xogħol 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. pl

Emenda 263
Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu dejjem iktar 
riżorsi f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
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it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata, inkluż permezz
tal-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ 
evalwazzjoni tal-persunal tal-għalliema 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, l-
akkwiżizzjoni tal-kompetenzi ewlenin li 
jeħtieġ kull individwu biex ikollu suċċess 
f’ekonomija bbażata fuq l-għarfien, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-impjegabbiltà, 
tagħlim addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-
ICT. Għandhom jittieħdu passi biex jiġi 
żgurat li l-mobbiltà tat-tagħlim taż-
żgħażagħ u l-għalliema ssir ir-regola. L-
Istati Membri għandhom itejbu l-ftuħ u r-
relevanza tas-sistemi ta’ edukazzjoni u 
taħriġ, b’mod partikolari bl-
implimentazzjoni tal-oqfsa ta’ kwalifiki 
nazzjonali li jippermettu direzzjonijiet
flessibbli ta’ tagħlim u bl-iżvilupp ta’ 
sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti u l-kwalifiki tal-għalliema 
għandhom jogħlew permezz ta’ 
investiment kontinwu u mifrux fit-taħriġ 
addizzjonali. L-edukazzjoni ogħla għandha 
ssir iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. it

Emenda 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni Sabiex jiġi żgurat aċċess għal edukazzjoni 
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u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jinvestu b’mod 
effiċjenti f’sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ 
b’mod partikolari biex jgħollu l-livell ta’ 
kapaċitajiet tal-forza tax-xogħol tal-UE, 
sabiex din tkun tista’ tossodisfa l-ħtiġijiet li 
qed jinbidlu malajr tas-swieq tax-xogħol 
moderni. L-azzjoni għandha tkopri s-setturi 
kollha (minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija 
u skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonoijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni għola għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

u taħriġ ta’ kwalità għal kulħadd u biex 
jitjiebu r-riżultati edukazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jevitaw il-qtugħ mill-
baġit u jinvestu b’mod effiċjenti f’sistemi 
ta’ edukazzjoni u taħriġ b’mod partikolari 
biex jgħollu l-livell ta’ kapaċitajiet tal-
forza tax-xogħol tal-UE, sabiex din tkun 
tista’ tissodisfa l-ħtiġijiet li qed jinbidlu 
malajr tas-swieq tax-xogħol moderni. L-
azzjoni għandha tkopri s-setturi kollha 
(minn edukazzjoni bikrija fit-tfulija u 
skejjel għal edukazzjoni għolja, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, kif ukoll 
taħriġ għall-adulti) filwaqt li jiġi kkunsidrat 
it-tagħlim f’kuntesti informali u inqas 
formali. Ir-riformi għandhom ikunu 
mmirati biex tiġi żgurata l-akkwiżizzjoni 
tal-kompetenzi ewlenin li jeħtieġ kull 
individwu biex ikollu suċċess f’ekonomija 
bbażata fuq l-għarfien, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-impjegabbiltà, tagħlim 
addizzjonali, jew kapaċitajiet tal-ICT. 
Għandhom jittieħdu passi biex jiġi żgurat li 
l-mobbiltà tat-tagħlim taż-żgħażagħ u l-
għalliema ssir ir-regola. L-Istati Membri 
għandhom itejbu l-ftuħ u r-relevanza tas-
sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ, b’mod 
partikolari bl-implimentazzjoni tal-oqfsa 
ta’ kwalifiki nazzjonali li jippermettu 
direzzjonijiet flessibbli ta’ tagħlim u bl-
iżvilupp ta’ sħubiji bejn id-dinjiet tal-
edukazzjoni/taħriġ u x-xogħol. Il-
professjoni tal-għalliema għandha ssir iktar 
attraenti. L-edukazzjoni ogħla għandha ssir 
iktar miftuħa għal studenti mhux 
tradizzjonali u parteċipazzjoni 
f’edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti 
għandha tiżdied. Bil-għan li jitnaqqas in-
numru ta’ żgħażagħ li mhumiex impjegati, 
f’edukazzjoni jew taħriġ, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex iwaqqfu l-ħruġ kmieni mill-iskola.

Or. en
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Emenda 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li titnaqqas ir-rata ta’ 
persuni li joħorġu mill-iskola qabel iż-
żmien għal 10%, filwaqt li jiżdied is-sehem 
tal-popolazzjoni bejn 30-34 li tkun temmet 
l-edukazzjoni terzjarja jew edukazzjoni 
ekwivalenti għal mill-inqas 40% fl-2020.

L-Istati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali biex titnaqqas ir-rata ta’ persuni 
li joħorġu mill-iskola qabel iż-żmien għal 
10% sal-2014, filwaqt li jiżdied is-sehem 
tal-popolazzjoni bejn 30-34 li tkun temmet 
l-edukazzjoni terzjarja jew edukazzjoni 
ekwivalenti għal mill-inqas 40% sal-2014. 
Għandhom jittieħdu azzjonijiet adegwati 
biex jiġi żgurat li fiż-żmien medju u twil 
ikun possibbli li kulħadd jipparteċipa fis-
soċjetà u li l-Klassifikazzjoni 
Internazzjonali Standard tal-Edukazzjoni 
3 (ISCED3) tkun tista’ tintlaħaq minn 
kulħadd.

Or. en

Emenda 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li titnaqqas ir-rata ta’ 
persuni li joħorġu mill-iskola qabel iż-
żmien għal 10%, filwaqt li jiżdied is-sehem 
tal-popolazzjoni bejn 30-34 li tkun temmet 
l-edukazzjoni terzjarja jew edukazzjoni 
ekwivalenti għal mill-inqas 40% fl-2020.

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li titnaqqas ir-rata ta’ 
persuni li joħorġu mill-iskola qabel iż-
żmien għal 10%, filwaqt li jiżdied is-sehem 
tal-popolazzjoni bejn 30-34 li tkun temmet 
l-edukazzjoni terzjarja għal mill-inqas 40% 
fl-2020.

Or. de
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Emenda 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li titnaqqas ir-rata ta’ 
persuni li joħorġu mill-iskola qabel iż-
żmien għal 10%, filwaqt li jiżdied is-sehem 
tal-popolazzjoni bejn 30-34 li tkun temmet 
l-edukazzjoni terzjarja jew edukazzjoni 
ekwivalenti għal mill-inqas 40% fl-2020.

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li titnaqqas ir-rata ta’ 
persuni li joħorġu mill-iskola qabel iż-
żmien għal 10%, filwaqt li jiżdied is-sehem 
tal-popolazzjoni bejn 30-34 li tkun temmet 
l-edukazzjoni terzjarja jew edukazzjoni 
ekwivalenti għal mill-inqas 40% fl-2014.

Or. en

Emenda 268
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja-gwida 10: Il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar

Linja gwida 10: Il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar 
b’mod partikolari bl-integrazzjoni fis-suq 
tax-xogħol

Or. en

Emenda 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Linja-gwida 10: Il-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar

Linja gwida 10: Il-ġlieda kontra l-faqar u 
l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-
protezzjoni
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Emenda 270
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri sejrin jiddefinixxu l-miri 
nazzjonali tagħhom biex inaqqsu b’25% l-
għadd tal-Ewropej li jgħixu taħt il-livelli 
nazzjonali tal-faqar, u b’hekk jerfgħu 
mill-faqar 20 miljun ruħ, b’mod 
partikolari permezz ta’ miżuri ta’ politika 
tal-impjieg u l-edukazzjoni.

Or. en

Emenda 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 

Biex jilħqu din il-mira, l-Istati Membri
għandhom isaħħu l-isforzi biex jeliminaw 

il-faqar, inklużi l-kundizzjonijiet tal-
ħaddiema foqra. L-isforzi għandhom 
ikunu mmirati lejn il-promozzjoni tal-

parteċipazzjoni sħiħa, fuq deċiżjoni tal-
persuni stess, fil-politika, fis-soċjetà, l-

arti, u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-

Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq iż-żamma u 
l-ħolqien kemm tal-opportunitajiet indaqs 

kif ukoll tal-aċċess għal servizzi 
aċċessibbli, sostenibbli u ta’ kwalità għolja 
u servizzi pubbliċi (inkluż servizzi onlajn, 
skont il-linja gwida 4) u b’mod partikolari 

l-kura tas-saħħa, b’mod speċifiku fir-
rigward tal-benesseri soċjali, l-impjieg, is-
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soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat
u aċċess għall-kura tas-saħħa — biex 
b’hekk tiġi pprovduta koeżjoni soċjali —
filwaqt li tiġi garantita s-sostenibbiltà 
finanzjarja. Sistemi ta’ benefiċċju 
għandhom jiffokaw fuq l-iżgurar ta’ sigurtà 
ta’ dħul matul tranżizzjonijiet u t-tnaqqis 
tal-faqar, b’mod partikolari fost il-gruppi li 
jinsabu fl-ikbar riskju ta’ esklużjoni soċjali, 
bħal familji b’ġenitur wieħed, minoritajiet, 
persuni b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u 
rġiel anzjani, migranti legali u persuni bla 
dar. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali 
bl-appoġġ ta’ dawk l-iktar vulnerabbli.

saħħa u s-servizzi ta’ viċinat. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu miżuri 
antidiskriminatorji attivi u effettivi. Bl-

istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 

ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 

tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 

soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 

għall-iżgurar ta’ dħul ’il fuq mil-limitu tal-
faqar u aċċess għall-kura tas-saħħa — biex 

b’hekk tiġi pprovduta koeżjoni soċjali. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 

fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 

riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal 
minoritajiet, persuni b’diżabbiltà, tfal u 
żgħażagħ, nisa u rġiel anzjani, migranti 

legali u persuni bla dar. L-Istati Membri 
għandhom jifthiemu dwar impenn mifrux 

madwar l-UE kollha biex sal-2015 ma 
jkunx hawn iktar persuni bla dar jgħixu 
fit-triq u għandhom jippruvaw iwaqqfu 

miżuri ta’ politika integrati li joffru aċċess 
għal djar deċenti u aċċessibbli bil-

provvista ta’ enerġija meħtieġa għal 
kulħadd. Il-Kunsill għandu jiftiehem 

dwar mira tal-UE għas-sistemi ta’ dħul 
minimu u sistemi ta’ benefiċċji li 

jissostitwixxu d-dħul ibbażat fuq il-
kontribuzzjonijiet, li bihom l-appoġġ ta’ 

dħul ipprovdut m’għandux ikun inqas 
minn 60% tad-dħul medju nazzjonali 
ekwivalizzat, u barra minn hekk, fuq 

dokument ta’ rekwiżiti ta’ konformità. Bl-
għan li jiġi eliminat il-faqar tat-tfal fl-UE, 

l-Istati Membri għandhom jaħdmu biex 
ikun hemm tnaqqis ta’ 50% sal-2012, 

filwaqt li wieħed jifhem li dan it-tnaqqis 
m’għandux jitkejjel b’indikaturi 

ekonomiċi biss, u għandu jagħmel id-
dispożizzjonijiet neċessarji biex jinkiseb 
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dak l-għan. Il-fatt li tifel jew tifla, b’mod 
partikolari fil-familji b’ġenitur wieħed, 

għandu jkun riskju għall-faqar mhuwiex 
kompatibbli mal-għanijiet tal-UE. Il-

ġenituri kkonċernati għandhom ikunu 
protetti minn dak ir-riskju permezz ta’ 
kura tat-tfal bla ħlas, appoġġ soċjali u 

appoġġ adattat għalihom minn aġenziji 
tal-impjieg. L-Istati Membri għandhom 

jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjonijiet

soċjali mfassla biex jindirizzaw ir-riskji 
soċjali differenti li jitfaċċaw matul il-ħajja 

tal-persuni, b’mod speċjali fejn ikunu 
kkonċernati dawk l-iktar vulnerabbli.

Or. de

Emenda 272
Csaba Őry

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ 
tal-Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar 
tal-opportunitajiet indaqs, inkluż permezz
ta’ aċċess għal servizzi aċċessibbli, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja u servizzi 
pubbliċ (inkluż servizzi onlajn, skont il-
linja gwida 4) u b’mod partikolari l-kura 
tas-saħħa. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri antidiskriminatorji 
effettivi. Bl-istess mod, sabiex tingħeleb l-
esklużjoni soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies 
u tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 

Biex jilħqu din il-mira, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu sforz biex jitnaqqas il-
faqar, inkluż il-faqar ta’ dawk li 
għandhom impjieg, jippromwovu l-
parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u l-
ekonomija u jestendu l-opportunitajiet ta’ 
impjieg, f’liema rigward għandu jintuża l-
Fond Soċjali Ewropew. Jeħtieġ li jkun 
żgurat li l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll 
l-aċċess għal servizzi aċċessibbli, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja u servizzi 
pubbliċi (inkluż servizzi onlajn, skont il-
linja gwida 4) u b’mod partikolari l-kura 
tas-saħħa, jiġu ppreservati. Sabiex 
tingħeleb l-esklużjoni soċjali, tingħata s-
setgħa lin-nies biex ikollhom rwol attiv fis-
soċjetà u tiġi promossa l-parteċipazzjoni
fis-suq tax-xogħol, jeħtieġ li jissaħħu 
ulterjorment sistemi ta’ ħarsien soċjali u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet u perspettivi ta’ xogħol fi 
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tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt 
li tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, 
b’mod partikolari fost il-gruppi li jinsabu 
fl-ikbar riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal 
familji b’ġenitur wieħed, minoritajiet, 
persuni b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u 
rġiel anzjani, migranti legali u persuni bla 
dar. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali 
bl-appoġġ ta’ dawk l-iktar vulnerabbli.

stadji differenti tal-ħajja tal-persuni, biex 
jiġu protetti kontra r-riskju tal-esklużjoni 
biex jingħata l-appoġġ, partikolarment lil 
dawk l-aktar imbiegħda mis-suq tax-
xogħol, lejn impjiegi ta’ kwalità. 
Għaldaqstant għandhom jinħolqu 
approċċi effiċjenti skont il-politika attiva 
tax-xogħol għat-taħriġ u l-ħolqien tal-
impjiegi għal dawk il-persuni esklużi mis-
suq tax-xogħol minħabba nuqqas ta’ 
taħriġ. Fl-istess waqt, sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat, 
biex ikun hemm parteċipazzjoni fil-ħajja 
soċjali u aċċess għall-kura tas-saħħa,
filwaqt li tiġi ppreservata s-sostenibbiltà
finanzjarja ta’ dawn is-sistemi. Sistemi ta’ 
benefiċċju għandhom jiżguraw sigurtà ta’ 
dħul matul tranżizzjonijiet u jnaqqsu l-
faqar, b’mod partikolari fost il-gruppi li 
jinsabu fl-ikbar riskju ta’ esklużjoni soċjali, 
bħal familji b’ġenitur wieħed, minoritajiet, 
persuni b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u 
rġiel anzjani, migranti legali u persuni bla 
dar. B’mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom ikunu kommessi li jindirizzaw 
il-faqar tat-tfal permezz ta’ miżuri 
adegwati, b’tali mod li t-tfal ma jkunux 
ristretti fl-iżvilupp personali tagħhom u 
ma jkunux sottoprivileġġati meta jidħlu 
fil-ħajja tax-xogħol minħabba interferenzi 
relatati mal-faqar fl-iżvilupp liberu 
tagħhom. Member States għandhom 
jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali 
bl-appoġġ ta’ dawk l-iktar vulnerabbli, u 
jimplimentaw effikaċement il-miżuri 
adottati kontra d-diskriminazzjoni. 

Or. en

Emenda 273
Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. Biex jiġu 
fformulati objettivi speċifiċi għall-ġlieda 
kontra l-faqar, wieħed għandu jagħmilha 
ċara kif il-faqar għandu ‘jitkejjel’. Id-
definizzjoni standard li l-fatt li min jaqla’ 
60% tad-dħul medju jikkostitwixxi faqar 
għandha tiġi kkwalifikata. Il-faqar ma 
jistax jiġi stabbilit permezz ta’ indikatur li 
juri aspett wieħed biss. Il-faqar għandu 
ħafna iktar dimensjonijiet, pereżempju 
jekk persuna għandhiex id-dar tagħha 
stess, l-assi, l-ispejjeż tal-għajxien jew 
dejn jew le. L-isforzi għandhom jiffokaw 
ukoll fuq l-iżgurar tal-opportunitajiet 
indaqs, inkluż permezz ta’ aċċess għal 
servizzi aċċessibbli, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja u servizzi pubbliċi (inkluż 
servizzi onlajn, skont il-linja gwida 4) u 
b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu miżuri 
antidiskriminatorji effettivi. Bl-istess mod, 
sabiex tingħeleb l-esklużjoni soċjali, 
tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. F’dan ir-rigward, is-
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u bejn 
il-kulturi differenti għandha tifforma l-
bażi tal-politika Ewropea. Sistemi ta’ 
sigurtà soċjali u pensjoni għandhom jiġu 
aġġornati biex jiġi żgurat li jistgħu 
jintużaw bi sħiħ għall-iżgurar ta’ appoġġ 
ta’ dħul adegwat u aċċess għall-kura tas-
saħħa — biex b’hekk tiġi pprovduta 
koeżjoni soċjali — filwaqt li tiġi garantita 
s-sostenibbiltà finanzjarja. Il-
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modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà 
soċjali teħtieġ ħafna sorveljanza u ħidma 
lejn il-kisba tal-ekonomija tas-suq soċjali.
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. nl

Emenda 274
Evelyn Regner

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-Istati Membri 
hawnhekk għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-grupp li kulma jmur qed 
jiżdied tal-ħaddiema foqra. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
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tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. L-isforzi għandhom 
jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied 
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Persuni bi sfondi ta’ 
migranti għandhom jiġu integrati b’mod 
iktar effikaċi fis-suq tax-xogħol u fis-
soċjetà  biex, inter alia, tiġi promossa l-
koeżjoni soċjali. Sistemi ta’ sigurtà soċjali 
u pensjoni għandhom jiġu aġġornati biex 
jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ għall-
iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. de
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Emenda 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
Sabiex tissaħħaħ din is-sigurtà tad-dħul 
fl-istadji differenti tal-ħajja, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw l-eżistenza 
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iktar vulnerabbli. ta’ dħul minimu adegwat, li l-livell ta’ dan 
ikun mill-inqas ogħla mil-limitu tal-faqar, 
bir-rispett tal-prattiki differenti, tal-
ftehimiet kollettivi u tal-leġiżlazzjoni tal-
Istati Membri. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali 
bl-appoġġ ta’ dawk l-iktar vulnerabbli.

Or. fr

Emenda 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni biex jingħata l-
appoġġ, partikolarment lil dawk l-aktar 
imbiegħda mis-suq tax-xogħol, lejn ix-
xogħol deċenti. Għaldaqstant, l-iskemi 
tad-dħul minimu f’konformità mal-
prattiki differenti, il-ftehimiet kolletivi u l-
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tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

liġi nazzjonali tal-Istati Membri huma 
neċessarji u jirrappreżentaw 60% tad-
dħul medjan nazzjonali u tal-istandards 
minimi soċjali kif ukoll miri ċari għal 
tnaqqis fil-faqar b’mod partikolari fir-
rigward tal-faqar tat-tfal u miri konkreti 
relatati max-xogħol deċenti u s-sistemi 
tas-sigurtà soċjali. L-iskemi ta’ 
assigurazzjoni tal-qgħad għandhom jiġu 
żviluppati lejn skemi ta’ assigurazzjoni 
tal-impjieg, billi jiġi żgurat ix-xogħol, it-
taħriġ mill-ġdid jew attività soċjali utli 
għal kull persuna bla xogħol. Sistemi ta’ 
sigurtà soċjali u pensjoni għandhom jiġu 
aġġornati biex jiġi żgurat li jistgħu 
jintużaw bi sħiħ għall-iżgurar ta’ appoġġ 
ta’ dħul adegwat u aċċess għall-kura tas-
saħħa — biex b’hekk tiġi pprovduta 
koeżjoni soċjali — filwaqt li tiġi garantita 
s-sostenibbiltà finanzjarja. Sistemi ta’ 
benefiċċju għandhom jiffokaw fuq l-
iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. en

Emenda 277
Pascale Gruny

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
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opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw li 
l-informazzjoni verbali jew bil-miktub 
mogħtija mis-servizzi pubbliċi tkun ċara u 
kompluta u li, f’każ ta’ ċaħda milli 
jingħata dritt, tiġi pprovduta raġuni u 
jissemmew il-possibilitajiet għal appell li 
tista’ tirrikorri għalihom il-persuna 
kkonċernata. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri antidiskriminatorji 
effettivi. Bl-istess mod, sabiex tingħeleb l-
esklużjoni soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies 
u tiġi promossa l-parteċipazzjoni fis-suq 
tax-xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. fr
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Emenda 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar u titrawwem l-inklużjoni soċjali
għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu 
aġġornati, adattati għall-forom il-ġodda 
ta’ impjieg mhux kontinwu u flessibbli u 
appoġġjati minn skemi ta’ dħul minimu 
garantiti u universali, li għandhom jiġu 
kkoordinati, inter alia, permezz ta’ 
direttiva ta’ qafas tal-UE li tistipula l-
kriterji ta’ aċċess, ir-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà u l-miżuri komuni ta’ 
akkumpanjament, li jistgħu jintużaw bi 
sħiħ għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul 
adegwat u jiżguraw aċċess ta’ prijorità 
għas-servizzi ta’ interess ġenerali bħall-
kura tas-saħħa u t-taħriġ — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali u 
opportunitajiet ta’ impjieg — filwaqt li tiġi 



PE442.935v01-00 200/217 AM\820832MT.doc

MT

iktar vulnerabbli. garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. fr

Emenda 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar u titrawwem l-inklużjoni soċjali
għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
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soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu 
aġġornati, adattati għall-forom il-ġodda 
ta’ impjieg mhux kontinwu u flessibbli u 
appoġġjati minn skemi ta’ dħul minimu 
garantiti u universali, li għandhom jiġu 
kkoordinati, inter alia, permezz ta’ 
direttiva ta’ qafas tal-UE li tistipula l-
kriterji ta’ aċċess, ir-rekwiżiti tal-
eliġibbiltà u l-miżuri komuni ta’ 
akkumpanjament, li jistgħu jintużaw bi 
sħiħ għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul 
adegwat u jiżguraw aċċess ta’ prijorità 
għas-servizzi ta’ interess ġenerali bħall-
kura tas-saħħa u t-taħriġ — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali u 
opportunitajiet ta’ impjieg — filwaqt li tiġi 
garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. it

Emenda 279
Siiri Oviir

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 

Il-ġlieda tal-faqar u l-esklużjoni għadha 
sfida fundamentali. Biex jintlaħaq dan l-
objettiv, huwa neċessarju li jinħolqu 
opportunitajiet biex wieħed jipparteċipa 
fis-suq tax-xogħol jew imur lura fih għall-
gruppi soċjali kollha, irrispettivament mil-
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għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

lokalità jew il-livell ta’ edukazzjoni. Huwa 
essenzjali li jinstab bilanċ bejn il-fatt li l-
persuni jingħataw sens ta’ sigurtà 
suffiċjenti u l-fatt li dawn jippreservaw il-
motivazzjoni tagħhom biex jaħdmu u 
jaqilgħu l-flus. L-isforzi tal-Istati Membri 
biex jitnaqqas il-faqar għandhom ikunu 
mmirati lejn il-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u l-
ekonomija u l-estensjoni tal-opportunitajiet 
ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-Fond Soċjali 
Ewropew. L-isforzi għandhom jiffokaw 
ukoll fuq l-iżgurar tal-opportunitajiet 
indaqs, inkluż permezz ta’ aċċess għal 
servizzi aċċessibbli, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja u servizzi pubbliċi (inkluż 
servizzi onlajn, skont il-linja gwida 4) u 
b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu miżuri 
antidiskriminatorji effettivi. Bl-istess mod, 
sabiex tingħeleb l-esklużjoni soċjali, 
tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.
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Or. et

Emenda 280
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar 
tal-opportunitajiet indaqs, inkluż permezz
ta’ aċċess għal servizzi aċċessibbli, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja u servizzi 
pubbliċ (inkluż servizzi onlajn, skont il-
linja gwida 4) u b’mod partikolari l-kura 
tas-saħħa. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri antidiskriminatorji 
effettivi. Bl-istess mod, sabiex tingħeleb l-
esklużjoni soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies 
u tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 

Biex jilħqu din il-mira, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu sforz biex jitnaqqas il-
faqar, inkluż il-faqar ta’ dawk li 
għandhom impjieg, jippromwovu l-
parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u l-
ekonomija u jestendu l-opportunitajiet ta’
impjieg, bl-użu sħiħ tal-Fond Soċjali 
Ewropew; l-opportunitajiet indaqs, kif 
ukoll l-aċċess għal servizzi aċċessibbli, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja u servizzi 
pubbliċi (inkluż servizzi onlajn, skont il-
linja gwida 4) u b’mod partikolari l-kura 
tas-saħħa, għandhom jiġu żgurati. L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu miżuri 
antidiskriminatorji effettivi. Bl-istess mod, 
sabiex tingħeleb l-esklużjoni soċjali, 
tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
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L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. de

Emenda 281
Sylvana Rapti

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, b’livelli deċenti
ta’ rimunerazzjoni, biex b’hekk tiġi 
żgurata l-awtonomija tal-ħaddiema, bl-
użu sħiħ tal-Fondi Strutturali Ewropej. L-
isforzi għandhom jiffokaw ukoll fuq l-
iżgurar tal-opportunitajiet indaqs, inkluż 
permezz ta’ aċċess għal servizzi 
aċċessibbli, sostenibbli u ta’ kwalità għolja 
u servizzi pubbliċi (inkluż servizzi onlajn, 
skont il-linja gwida 4) u b’mod partikolari 
l-kura tas-saħħa, filwaqt li jiġi żgurat li 
huma disponibbli wkoll għall-gruppi tal-
popolazzjoni vulnerabbli u iktar dgħajfa. 
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
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tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. el

Emenda 282
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar 
tal-opportunitajiet indaqs, inkluż permezz
ta' aċċess għal servizzi aċċessibbli, 
sostenibbli u ta’ kwalità għolja u servizzi 
pubbliċ (inkluż servizzi onlajn, skont il-
linja gwida 4) u b’mod partikolari l-kura 
tas-saħħa. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri antidiskriminatorji 
effettivi. Bl-istess mod, sabiex tingħeleb l-
esklużjoni soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies 
u tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 

Biex jilħqu din il-mira, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu sforz biex jitnaqqas il-
faqar, inkluż il-faqar ta’ dawk li 
għandhom impjieg, jippromwovu l-
parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u l-
ekonomija u jestendu l-opportunitajiet ta’ 
impjieg, f’liema rigward għandu jintuża l-
Fond Soċjali Ewropew. Jeħtieġ li jkun 
żgurat li l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa, 
jiġu ppreservati. Sabiex tingħeleb l-
esklużjoni soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies 
biex ikollhom rwol attiv fis-soċjetà u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, jeħtieġ li jissaħħu ulterjormanet 
sistemi ta’ ħarsien soċjali u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet u perspettivi ta’ xogħol fi 
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tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt 
li tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, 
b’mod partikolari fost il-gruppi li jinsabu 
fl-ikbar riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal 
familji b’ġenitur wieħed, minoritajiet, 
persuni b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u 
rġiel anzjani, migranti legali u persuni bla 
dar. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali 
bl-appoġġ ta’ dawk l-iktar vulnerabbli.

stadji differenti tal-ħajja tal-persuni, biex 
jiġu protetti kontra r-riskju tal-esklużjoni u 
biex jingħata l-appoġġ, partikolarment lil 
dawk l-aktar imbegħda mis-suq tax-
xogħol, lejn impjiegi ta’ kwalità. Fl-istess 
waqt, sistemi ta’ sigurtà soċjali u pensjoni 
għandhom jiġu aġġornati biex jiġi żgurata
li jistgħu jintużaw bi sħiħ għall-iżgurar ta’ 
appoġġ ta’ dħul adegwat, biex ikun hemm 
parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali u aċċess 
għall-kura tas-saħħa, filwaqt li tiġi 
ppreservata s-sostenibbiltà finanzjarja ta’ 
dawn is-sistemi. Sistemi ta’ benefiċċju 
għandhom jiżguraw sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u jnaqqsu l-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
B’mod partikolari, l-Istati membri 
għandhom ikunu kommessi li jindirizzaw 
il-faqar tat-tfal permezz miżuri adegwati, 
b’tali mod li t-tfal ma jkuu ristretti fl-
iżvilupp personali tagħhom u ma jkunux 
sottoprivileġġati meta jidħlu fil-ħajja tax-
xogħol minħabba interferenzi relatati 
mal-faqar fl-iżvilupp liberu tagħhom. L-
Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli, u jimplimentaw 
effikaċement il-miżuri adottati kontra d-
diskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 283
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
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promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, it-titjib tax-
xibka ta’ sikurezza tal-benesseri billi 
jiżdiedu l-politiki ta’ impjieg passivi, bl-
użu sħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew. L-
isforzi għandhom jiffokaw ukoll fuq l-
iżgurar tal-opportunitajiet indaqs, inkluż 
permezz ta’ aċċess għal servizzi 
aċċessibbli, sostenibbli u ta’ kwalità għolja 
u servizzi pubbliċi (inkluż servizzi onlajn, 
skont il-linja gwida 4) u b’mod partikolari 
l-kura tas-saħħa. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu miżuri 
antidiskriminatorji effettivi. Bl-istess mod, 
sabiex tingħeleb l-esklużjoni soċjali, 
tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. el
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Emenda 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar.
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Huwa partikolarment 
importanti li jiġi żgurat l-aċċess ugwali 
għall-edukazzjoni u anke għall-
opportunitajiet indaqs għal tfal minn 
familji żvantaġġjati, sabiex jitħarsu milli 
jiġu esklużi soċjalment meta jsiru adulti. 
Sistemi ta’ sigurtà soċjali u pensjoni 
għandhom jiġu aġġornati biex jiġi żgurat li 
jistgħu jintużaw bi sħiħ għall-iżgurar ta’ 
appoġġ ta’ dħul adegwat u aċċess għall-
kura tas-saħħa — biex b’hekk tiġi 
pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li tiġi 
garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
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iktar vulnerabbli. b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. pl

Emenda 285
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta' 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
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Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli. Biż-żieda tas-
sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, l-Istati 
Membri għandhom jagħtu attenzjoni 
partikolari lill-effetti pożittivi li t-titjib fil-
koeżjoni soċjali għandu fuq il-baġits 
nazzjonali. It-tnaqqis fil-faqar u ż-żieda 
fil-parteċipazzjoni jwasslu għal tnaqqis fl-
infiq soċjali u żieda fid-dħul mit-taxxi.

Or. en

Emenda 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol 
u ta’ għajxien deċenti, il-parteċipazzjoni 
sħiħa fis-soċjetà u l-ekonomija u l-
estensjoni tal-opportunitajiet ta’ impjieg, 
bl-użu sħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew. L-
isforzi għandhom jiffokaw ukoll fuq l-
iżgurar tal-opportunitajiet indaqs, inkluż 
permezz ta’ aċċess għal servizzi 
aċċessibbli, sostenibbli u ta’ kwalità għolja 
u servizzi pubbliċi (inkluż servizzi onlajn, 
skont il-linja gwida 4) u b’mod partikolari 
fil-qasam soċjali, tal-impjiegi, tas-saħħa u 
tad-djar. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri antidiskriminatorji 
effettivi. Bl-istess mod, sabiex tingħeleb l-
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għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

esklużjoni soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies 
u tiġi promossa l-parteċipazzjoni fis-suq 
tax-xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, migranti,
persuni b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u 
rġiel anzjani, migranti legali u persuni bla 
dar. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu wkoll b’mod attiv l-
ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali 
bl-appoġġ ta’ dawk l-iktar vulnerabbli. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw  
standards minimi għolja għall-kwalità tal-
impjiegi sabiex il-faqar jiġi eliminat fost 
il-persuni impjegati.

Or. en

Emenda 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. Il-kalkolu  tar-
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għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

relazzjoni tal-finanzjament mill-azzjonisti 
għandu jirrispetta l-prinċipju li l-
konsolidazzjoni tal-familji ma 
tipprekludix l-użu tal-fondi tal-Fond 
Soċjali Ewropew. L-isforzi għandhom 
jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. en
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Emenda 288
Elizabeth Lynne

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’ 
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurat li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
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iktar vulnerabbli. iktar vulnerabbli u jimplimentaw b’mod 
effettiv il-leġiżlazzjoni antidiskriminatorja 
adottata.

Or. en

Emenda 289
Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċ
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiżdied
il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
għandhom jissaħħu sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, tagħlim tul il-ħajja u politiki ta’
inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet f’stadji differenti tal-ħajja 
tal-persuni u biex jiġu protetti kontra r-
riskju tal-esklużjoni. Sistemi ta’ sigurtà 
soċjali u pensjoni għandhom jiġu aġġornati 
biex jiġi żgurata li jistgħu jintużaw bi sħiħ 
għall-iżgurar ta’ appoġġ ta’ dħul adegwat u 
aċċess għall-kura tas-saħħa — biex b’hekk 
tiġi pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li 
tiġi garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 

L-isforzi tal-Istati Membri biex jitnaqqas 
il-faqar għandhom ikunu mmirati lejn il-
promozzjoni tal-parteċipazzjoni sħiħa fis-
soċjetà u l-ekonomija u l-estensjoni tal-
opportunitajiet ta’ impjieg, bl-użu sħiħ tal-
Fond Soċjali Ewropew. L-isforzi 
għandhom jiffokaw ukoll fuq l-iżgurar tal-
opportunitajiet indaqs, inkluż permezz ta’ 
aċċess għal servizzi aċċessibbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja u servizzi pubbliċi
(inkluż servizzi onlajn, skont il-linja gwida 
4) u b’mod partikolari l-kura tas-saħħa. L-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
miżuri antidiskriminatorji effettivi. Bl-
istess mod, sabiex tingħeleb l-esklużjoni 
soċjali, tingħata s-setgħa lin-nies u tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, għandhom jissaħħu sistemi ta’ 
ħarsien soċjali, tagħlim tul il-ħajja u 
politiki ta’ inklużjoni attiva biex jinħolqu 
opportunitajiet filwaqt li jiġu kkunsidrati 
d-diversi ħtiġijiet u responsabilitajiet fi 
stadji differenti tal-ħajja tal-persuni u biex 
jiġu protetti kontra r-riskju tal-esklużjoni. 
Sistemi ta’ sigurtà soċjali u pensjoni 
għandhom jiġu aġġornati biex jiġi żgurat li 
jistgħu jintużaw bi sħiħ għall-iżgurar ta’ 
appoġġ ta’ dħul adegwat u aċċess għall-
kura tas-saħħa — biex b’hekk tiġi 
pprovduta koeżjoni soċjali — filwaqt li tiġi 
garantita s-sostenibbiltà finanzjarja. 
Sistemi ta’ benefiċċju għandhom jiffokaw 
fuq l-iżgurar ta’ sigurtà ta’ dħul matul 
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riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

tranżizzjonijiet u t-tnaqqis tal-faqar, b’mod 
partikolari fost il-gruppi li jinsabu fl-ikbar 
riskju ta’ esklużjoni soċjali, bħal familji 
b’ġenitur wieħed, minoritajiet, persuni 
b’diżabbiltà, tfal u żgħażagħ, nisa u rġiel 
anzjani, migranti legali u persuni bla dar. 
L-Istati Membri għandhom jippromwovu 
wkoll b’mod attiv l-ekonomija soċjali u l-
innovazzjoni soċjali bl-appoġġ ta’ dawk l-
iktar vulnerabbli.

Or. en

Emenda 290
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistemi soċjali m’għandhomx jitnaqqsu 
biss biex jiġi miġġieled il-faqar. 
Għandhom iżommu l-kapaċità tagħhom 
għall-protezzjoni, l-inklużjoni u l-appoġġ 
soċjali.
Għandha tiġi żgurata l-provvista tas-
servizzi soċjali neċessarji sabiex tiġi 
appoġġjata l-inklużjoni ta’ dawk li ma 
jkunux jistgħu jipparteċipaw fis-suq tax-
xogħol, u dan jikkontribwixxi għall-qerda 
tal-faqar, filwaqt li jiżgura livelli adegwati 
ta’ dħul minimu.

Or. en

Emenda 291
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali, inklużi l-
pensjonijiet u l-kura tas-saħħa, 
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għandhom jiġu msaħħa u mmodernizzati, 
billi jiżguraw l-adegwatezza soċjali 
tagħhom, is-sostenibbiltà finanzjarja u r-
rispons għal ħtiġijiet li jinbidlu, filwaqt li 
kulħadd fl-Ewropa jiġi pprovdut bi 
protezzjoni adegwata mill-insigurtajiet 
soċjali, bħal pereżempju problemi tas-
saħħa, qgħad u faqar.
Il-protezzjoni soċjali ta’ kuntratti għal 
terminu qasir, li jaffettwaw lin-nisa, 
b’mod partikolari lin-nisa tqal, għandha 
tiġi mtejba mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li jitnaqqas b’25% in-
numru ta’ Ewropej li jgħixu taħt il-linji 
nazzjonali ta’ faqar, sabiex iktar minn 20 
miljun persuna toħroġ mill-faqar.

Il-mira ewlenija tal-UE, abbażi ta’ liema 
Stati Membri se jistabbilixxu miri 
nazzjonali, hija li l-faqar jiġi eliminat u, 
bħala l-ewwel pass, jitnaqqas b’50% sal-
2015 in-numru ta’ persuni fl-Unjoni 
Ewropea li jgħixu taħt il-linji nazzjonali ta’ 
faqar.

Or. de

Emenda 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
miri għat-tnaqqis tan-numru ta’ 
ħaddiema foqra u tan-numru ta’ 
ħaddiema li jaqilgħu pagi baxxi ħafna.
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Or. en

Emenda 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 10 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-linja gwida 10 għandha tiġi 
kkunsidrata bħala l-ewwel pass lejn Linja 
Gwida futura dwar l-Inklużjoni soċjali u 
lejn it-twessigħ tal-bażi tat-Trattat għal-
Linji Gwida Wiesgħa li jmiss, dawk dwar 
l-Impjiegi u dawk Soċjali.

Or. en


