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Emenda 1
Elizabeth Lynne

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan 
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta tal-
Kummissjoni mhijiex biżżejjed, u 
jiddispjaċih li ma tagħmel referenza 
għall-ebda proposta leġiżlattiva, ħlief fir-
rigward tal-konċessjonijiet u l-akkwist 
pubbliku;

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jipprovdi servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali (SIEĠ) fi ħdan qafas ta’ aċċess 
universali, kwalità għolja u prezzijiet li 
wieħed ikun jiflaħ għalihom;

Or. en

Emenda 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi 
ħdan qafas ta’ aċċess universali, kwalità 
għolja u prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ 
għalihom; hu tal-fehma li l-proposta tal-
Kummissjoni mhijiex biżżejjed, u 
jiddispjaċih li ma tagħmel referenza 
għall-ebda proposta leġiżlattiva, ħlief fir-
rigward tal-konċessjonijiet u l-akkwist 
pubbliku;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-servizzi ta’ 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) 
jistgħu jinħadmu faċilment fil-livell 
xieraq, jaderixxu ma’ regoli finanzjarji 
ċari, u jkunu tal-ogħla kwalitá u 
aċċessibbli għal kulħadd; Jenfasizza l-
importanza tal-iżvilupp ta' infrastrutturi 
għall-industriji ta’ netwerks kbar, inkluża 
l-enerġija, is-servizzi ta’ trasport u l-
komunikazzjoni elettronika;

Or. en
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Emenda 3
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan 
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni 
mhijiex biżżejjed, u jiddispjaċih li ma 
tagħmel referenza għall-ebda proposta 
leġiżlattiva, ħlief fir-rigward tal-
konċessjonijiet u l-akkwist pubbliku;

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan 
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta nru 25 tal-
Kummissjoni mhijiex biżżejjed, minħabba 
li ċ-ċittadini u l-partijiet interessati tas-
SIEĠ mhumiex qed jistennew iktar 
komunikazzjoni iżda azzjoni konkreta; 
jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ referenza 
għall-ebda proposta leġiżlattiva, ħlief fir-
rigward tal-konċessjonijiet u l-akkwist 
pubbliku; jemmen li suq li jiffunzjona sew 
jeħtieġ servizzi pubbliċi madwar l-UE 
kollha pereżempju rigward netwerks tal-
ferroviji jew broadband;

Or. en

Emenda 4

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan 
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni 
mhijiex biżżejjed, u jiddispjaċih li ma 
tagħmel referenza għall-ebda proposta 
leġiżlattiva, ħlief fir-rigward tal-

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan 
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni 
mhijiex biżżejjed, u jiddispjaċih li ma 
tagħmel referenza għall-ebda proposta 
leġiżlattiva, ħlief fir-rigward tal-
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konċessjonijiet u l-akkwist pubbliku; konċessjonijiet u l-akkwist pubbliku; 
jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ċ-
ċittadini madwar l-UE jistgħu 
jibbenefikaw minn servizzi ta’ kwalità 
għolja ta’ interess ġenerali; Jinnota li l-
inizjattiva tal-Att tas-Suq Uniku jinkludi 
impenn biex fl-2011 jitressaq sett ta’ 
miżuri relatati mas-servizzi ta’ interess 
ġenerali; jistenna li dawk il-proposti 
jirriflettu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
14 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea u l-Protokoll tiegħu Nru 
26;

Or. en

Emenda 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jipprovdi servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan 
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni 
mhijiex biżżejjed, u jiddispjaċih li ma 
tagħmel referenza għall-ebda proposta 
leġiżlattiva, ħlief fir-rigward tal-
konċessjonijiet u l-akkwist pubbliku;

1. Hu tal-fehma li s-suq intern jeħtieġ li 
jissewwa bil-għan li jiżgura servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) fi ħdan
qafas ta’ aċċess universali, kwalità għolja u 
prezzijiet li wieħed ikun jiflaħ għalihom; 
hu tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni 
mhijiex biżżejjed, u jiddispjaċih li ma 
tagħmel referenza għall-ebda proposta 
leġiżlattiva, ħlief fir-rigward tal-
konċessjonijiet u l-akkwist pubbliku;

Or. en

Emenda 6
Milan Cabrnoch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Huwa tal-opinjoni li l-Ewropej 
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għadhom ma sfruttawx bi sħiħ il-potenzjal 
tas-Suq Uniku f’bosta oqsma, inkluż il-
moviment ħieles tal-persuni, l-oġġetti u s-
servizzi u li jeħtieġ li jkun hemm inċentivi 
ġodda partikolarment biex tiġi żgurata 
mobilità tax-xogħol ġeografiku madwar l-
Ewropa;

Or. en

Emenda 7
Milan Cabrnoch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 b. Jenfasizza li s-Suq Uniku għall-
Ewropej huwa primarjament dwar l-
impjiegi u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda u li 
huwa kruċjali li jinħoloq ambjent fejn in-
negozji u ċ-ċittadini jistgħu jeżerċitaw bi 
sħiħ drittijiethom;

Or. en

Emenda 8
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Jenfasizza li s-Suq Uniku joffri 
potenzjal kbir f'termini ta’ impjieg, 
tkabbir u kompetittività u jeħtieġ li jiġu 
adottati politiki strutturali b’saħħithom 
biex dawn jiġu sfruttati bi sħiħ;

Or. en
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Emenda 9
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 b. Jenfasizza l-importanza kruċjali tat-
taħriġ u l-kwalifiki, li huma elementi 
fundamentali għall-ħolqien tal-impjiegi u 
l-integrazzjoni soċjali u konsegwentement 
is-suċċess tas-Suq Uniku;

Or. en

Emenda 10

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 e (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Jenfasizza li “it-tqegħid taċ-ċittadini 
fil-qalba tas-Suq Uniku” se jibqa’ ħsieb 
utopiku jekk hu biss strateġija strumentali 
biex jikkonvinċi lin-nies li s-suq uniku hu 
tajjeb għalihom; huwa tal-opinjoni li 
għandhom jittieħdu azzjonijiet riżoluti 
biex jinżamm u jissaħħaħ il-mudell 
Ewropew ibbażat fuq is-solidarjetà;

Or. en

Emenda 11
Françoise Castex

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 f (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 a. Jindika l-importanza tas-servizzi ta’ 
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interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) u s-
servizzi soċjali ta’ interess ġenerali (SSIĠ) 
għar-rikonċiljazzjoni taċ-ċittadini u l-
awtoritajiet lokali bis-suq uniku u 
jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ ċarezza 
rigward il-miżuri maħsuba għas-servizzi 
ta’ interess ġenerali (SIĠ); jenfasizza, 
barra minn hekk, li l-awtoritajiet lokali 
huma mħassba dwar in-nuqqas ta’ sigurtà 
li fih għandhom isiru l-interventi favur is-
SIEG u s-SSIĠ li huma taħt ir-
responsabbiltà tagħhom;

Or. en

Emenda 12
Françoise Castex

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 g (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1 b. Ifakkar li l-Artikolu 14 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jitlob lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill biex jistabbilixxu, permezz ta’ 
regolament, il-prinċipji u l-kundizzjonijiet 
għas-servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali (SIEĠ) biex tinkiseb il-missjoni 
tiegħu tas-servizz pubbliku; għalhekk 
jitlob lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi 
f’dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab iddiżappuntat li ma hemm l-
ebda proposta dwar is-servizzi soċjali; hu 

imħassar
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tal-fehma li dawn il-proposti huma 'l 
bogħod ħafna mill-qafas ta' kwalità 
mwiegħed mis-Sur Barroso;

Or. en

Emenda 14

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab iddiżappuntat li ma hemm l-ebda 
proposta dwar is-servizzi soċjali; hu tal-
fehma li dawn il-proposti huma 'l bogħod 
ħafna mill-qafas ta' kwalità mwiegħed mis-
Sur Barroso;

2. Jinsab iddiżappuntat li ma hemm l-ebda 
proposta dwar is-servizzi soċjali; hu tal-
fehma li dawn il-proposti huma 'l bogħod 
ħafna mill-qafas ta' kwalità mwiegħed mis-
Sur Barroso; jitlob lill-Kummissjoni biex 
b’urġenza tipprovdi riżultati kemm fil-
qafas tal-kwalità kif ukoll il-proposti 
relatati;

Or. en

Emenda 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jinsab iddiżappuntat li ma hemm l-ebda 
proposta dwar is-servizzi soċjali; hu tal-
fehma li dawn il-proposti huma 'l bogħod 
ħafna mill-qafas ta' kwalità mwiegħed mis-
Sur Barroso;

2. Jinsab iddiżappuntat li ma hemm l-ebda 
proposta dwar is-servizzi soċjali ta’ 
interess ġenerali ta’ kwalità; hu tal-fehma 
li dawn il-proposti huma 'l bogħod ħafna 
mill-qafas ta' kwalità mwiegħed mis-Sur 
Barroso;

Or. en
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Emenda 16
Elizabeth Lynne

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem 
malajr li tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ 
interess ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-
drittijiet fundamentali aktar milli fuq il-
prospetti ekonomiċi, issaħħaħ il-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u tal-awtonomija lokali u 
teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni tar-
regoli tas-suq;

imħassar

Or. en

Emenda 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem 
malajr li tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ 
interess ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-
drittijiet fundamentali aktar milli fuq il-
prospetti ekonomiċi, issaħħaħ il-prinċipji 
tas-sussidjarjetà u tal-awtonomija lokali u 
teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni tar-
regoli tas-suq;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-
applikazzjoni ta’ regoli tal-UE billi tiċċara 
l-kriterji għall-kompatibilità ta’ għajnuna 
tal-istat għal servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali (SSIĠ) u l-akkwist pubbliku mas-
suq intern;

Or. en

Emenda 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem malajr 
li tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-drittijiet 
fundamentali aktar milli fuq il-prospetti 
ekonomiċi, issaħħaħ il-prinċipji tas-
sussidjarjetà u tal-awtonomija lokali u 
teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni tar-
regoli tas-suq;

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
proposti leġiżlattivi definiti u li jinftiehmu
malajr ibbażati fuq l-Artikolu 14, il-
Protokoll 26, u skont il-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, li jirrispetta l-prinċipji tas-
sussidjarjetà kif definiti fit-Trattati, u 
jipprevjeni l-indħil tar-regoli tas-suq tal-
UE li jimpedixxu l-prerogattivi tal-
awtoritajiet tal-Istati Membri, 
partikolarment l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, fil-proviżjoni ta’ servizzi ta’ 
interess Ġenerali (SIĠ), u b’mod 
speċifiku jiddefendi r-rwol tagħhom fil-
proviżjoni ta' servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali (SSIĠ);

Or. en

Emenda 19

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem malajr 
li tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-drittijiet 
fundamentali aktar milli fuq il-prospetti 
ekonomiċi, issaħħaħ il-prinċipji tas-
sussidjarjetà u tal-awtonomija lokali u 
teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni tar-
regoli tas-suq;

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
b’urġenza leġiżlazzjoni definita u li 
tinftiehem malajr li tiddefinixxi s-servizzi 
soċjali ta’ interess ġenerali (SSIĠ) fuq il-
bażi tad-drittijiet fundamentali aktar milli 
fuq il-prospetti ekonomiċi, issaħħaħ il-
prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-awtonomija 
lokali u teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni 
tar-regoli tas-suq; jindika d-djalogu tal-
partijiet interessati li ilu għaddej dwar din 
il-kwistjoni u jitlob lill-Kummissjoni biex 
fl-aħħar taġixxi;

Or. en
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Emenda 20
Sylvana Rapti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem malajr 
li tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-drittijiet 
fundamentali aktar milli fuq il-prospetti 
ekonomiċi, issaħħaħ il-prinċipji tas-
sussidjarjetà u tal-awtonomija lokali u 
teskludi s-SSIĠ mill-applikazzjoni tar-
regoli tas-suq;

3. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
leġiżlazzjoni definita u li tinftiehem malajr 
li tiddefinixxi s-servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali (SSIĠ) fuq il-bażi tad-drittijiet 
fundamentali aktar milli fuq il-prospetti 
ekonomiċi u b’hekk tiżgura l-aċċess 
universali għall-Ewropej kollha u 
tiggarantixxi kwalità għolja għas-SSIĠ, 
issaħħaħ il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-
awtonomija lokali u teskludi s-SSIĠ mill-
applikazzjoni tar-regoli tas-suq;

Or. en

Emenda 21

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3 a. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ u 
tappoġġa l-forniment ta’ servizzi soċjali 
ta’ interess ġenerali mill-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali;

Or. en

Emenda 22
Jürgen Creutzmann

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3 b (ġdid) 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3 a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tissalvagwardja l-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà u tieqaf milli tipproponi 
direttiva dwar konċessjonijiet, minħabba 
d-differenzi kulturali sustanzjali bejn l-
Istati Membri f’dan il-qasam;

Or. en

Emenda 23
Sari Essayah

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-
regoli tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali u jiġu mħarsa u 
difiżi d-dritt għall-azzjoni kollettiva u d-
dritt li wieħed jistrajkja fil-kuntest tal-
erba’ libertajiet; jitlob bi dritt li tiġi 
stabbilita kamra soċjali speċjali tal-Qort 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-liġi tax-
xogħol u fil-liġi soċjali;

4. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura skont il-
proposta 29, li fil-leġiżlazzjoni tas-Suq 
Uniku jitqiesu d-drittijiet fundamentali 
kollha u l-applikazzjoni xierqa tagħhom;

Or. en

Emenda 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 

4. Jitlob li jkun hemm rispett, fil-proposti 
leġiżlattivi kollha, għall-Artikolu 9 tat-



PE456.899v01-00 14/44 AM\854931MT.doc

MT

vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-
regoli tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali u jiġu mħarsa u 
difiżi d-dritt għall-azzjoni kollettiva u d-
dritt li wieħed jistrajkja fil-kuntest tal-
erba’ libertajiet; jitlob bi dritt li tiġi 
stabbilita kamra soċjali speċjali tal-Qort 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-liġi tax-
xogħol u fil-liġi soċjali;

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, partikolarment rigward il-
promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa u l-
ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali u l-
għanijiet ta’ tkabbir u impjiegi tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 25

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli 
tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u jiġu mħarsa u difiżi d-dritt
għall-azzjoni kollettiva u d-dritt li wieħed 
jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ libertajiet;
jitlob bi dritt li tiġi stabbilita kamra soċjali 
speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-
liġi tax-xogħol u fil-liġi soċjali;

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-Suq Uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli 
tal-kompetizzjoni ma jirrevokawx id-
drittijiet fundamentali u jiġu mħarsa u 
difiżi d-drittijiet fundamentali kollha 
inkluż id-dritt għall-azzjoni kollettiva u d-
dritt li wieħed jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ 
libertajiet; jistieden lill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea tivvaluta l-
istabbiliment ta' kamra soċjali speċjali tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-liġi tax-
xogħol u fil-liġi soċjali; jitlob lill-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tagħmel il-
proċeduri tagħha iktar trasparenti, 
partikolarment fir-rigward tal-ħatra ta’ 
imħallfin u d-distribuzzjoni tal-kawżi; 
jindika l-fatt li sabiex jiġi żgurat li d-
drittijiet tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali jiġu rrispettati, hu meħtieġ 
li jiġi analizzat l-impatt soċjali mhux biss 
tal-leġiżlazzjoni proposta kollha, iżda 
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wkoll tal-leġiżlazzjoni li diġà ġiet adottata;

Or. en

Emenda 26
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli 
tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u jiġu mħarsa u difiżi d-dritt 
għall-azzjoni kollettiva u d-dritt li wieħed 
jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ libertajiet; 
jitlob bi dritt li tiġi stabbilita kamra soċjali 
speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-
liġi tax-xogħol u fil-liġi soċjali;

4. Jiddeplora n-nuqqas ta’ valutazzjonijiet 
tal-impatt soċjali serju abbażi tal-klawżola 
soċjali orizzontali l-ġdida li tinsab fl-
Artikolu 9 tat-Trattat ta’ Lisbona; jitlob li 
fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha tas-Suq 
Uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-
politiki tal-UE, u b’mod partikolari r-
regoli tal-kompetizzjoni, jikkontribwixxu 
għal progress soċjali, jirrispettaw id-
drittijiet fundamentali u jiġu mħarsa u 
difiżi d-dritt għall-azzjoni kollettiva u d-
dritt li wieħed jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ 
libertajiet; jitlob bi dritt li tiġi stabbilita 
kamra soċjali speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, b’imħallfin li 
jispeċjalizzaw fil-liġi tax-xogħol u fil-liġi 
soċjali; jemmen li l-proposta 29 teħtieġ li 
titlesta f’dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 27
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-
regoli tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-

4. Jitlob li tiddaħħal klawżola soċjali 
orizzontali vinkolanti fil-forma ta’ 
regolament li b’mod espliċitu jwassal biex 
il-libertajiet ekonomiċi jirrispettaw id-
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drittijiet fundamentali u jiġu mħarsa u 
difiżi d-dritt għall-azzjoni kollettiva u d-
dritt li wieħed jistrajkja fil-kuntest tal-
erba’ libertajiet; jitlob bi dritt li tiġi 
stabbilita kamra soċjali speċjali tal-Qort 
tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-liġi tax-
xogħol u fil-liġi soċjali;

drittijiet soċjali fundamentali, fejn 
tingħata prijorità lid-drittijiet soċjali 
fundamentali fil-każ ta’ kunflitt u 
jipproteġi u jiddefendi d-dritt għall-azzjoni 
kollettiva u d-dritt li wieħed jistrajkja; 
jitlob bi dritt li tiġi stabbilita kamra soċjali 
speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-
liġi tax-xogħol u fil-liġi soċjali;

Or. en

Emenda 28
Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 
tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli 
tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-drittijiet
fundamentali u jiġu mħarsa u difiżi d-dritt 
għall-azzjoni kollettiva u d-dritt li wieħed 
jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ libertajiet; 
jitlob bi dritt li tiġi stabbilita kamra soċjali 
speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-
liġi tax-xogħol u fil-liġi soċjali;

4. Jitlob li fit-Trattat ta’ Lisbona tiddaħħal 
Klawżola ta’ Progress Soċjali u fil-
leġiżlazzjoni relevanti kollha tas-Suq 
Uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li d-
drittijiet fundamentali ma jiġux 
ipperikolati mir-regoli ta’ kompetizzjoni u 
jiġu mħarsa u difiżi d-dritt għall-azzjoni 
kollettiva u d-dritt li wieħed jistrajkja fil-
kuntest tal-erba’ libertajiet; jitlob bi dritt li 
tiġi stabbilita kamra soċjali speċjali tal-
Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-liġi tax-
xogħol u fil-liġi soċjali;

Or. en

Emenda 29
Sergio Gaetano Cofferati

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jitlob li fil-leġiżlazzjoni relevanti kollha 4. Jitlob li fl-azzjoni leġiżlattiva kollha tas-
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tas-suq uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli 
tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u jiġu mħarsa u difiżi d-dritt 
għall-azzjoni kollettiva u d-dritt li wieħed 
jistrajkja fil-kuntest tal-erba’ libertajiet; 
jitlob bi dritt li tiġi stabbilita kamra soċjali 
speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, b’imħallfin li jispeċjalizzaw fil-
liġi tax-xogħol u fil-liġi soċjali;

Suq Uniku tiddaħħal klawżola soċjali 
vinkolanti, bil-ħsieb li jiġi żgurat li r-regoli 
tal-kompetizzjoni jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u jiżguraw u jiddefendu d-
dritt ta’ negozjar u ta’ azzjoni kollettivi,
id-dritt li wieħed jistrajkja u d-dritt ta’ 
assoċjazzjoni ħielsa fil-kuntest tal-erba’ 
libertajiet; jitlob bi dritt li tiġi stabbilita 
kamra soċjali speċjali tal-Qort tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea, b’imħallfin li 
jispeċjalizzaw fil-liġi tax-xogħol u fil-liġi 
soċjali;

Or. en

Emenda 30
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4 a. Jilqa’ l-impenn tal-Kummissjoni għal 
netwerk ta’ transport trans-Ewropew fil-
proposta 26 u l-infrastrutturi tal-enerġija 
fil-proposta 27 iżda jemmen li l-
Kummissjoni, li l-kompitu tagħha hu li 
tiddefinixxi u tiddefendi l-interess 
Ewropew ġenerali, għandha, bħala 
prijorità u skont id-dritt ta’ inizjattiva 
tagħha, timpenja ruħha f’azzjoni f’isem l-
Unjoni f’dawk l-oqsma fejn għandha 
kompetenzi maqsuma jew kompetenza li 
tikkoordina l-azzjonijiet tal-Istati Membri, 
minflok tistabbilixxi biss il-limiti għal 
azzjoni mill-personaġġi tas-suq jew tal-
istat;

Or. en

Emenda 31
Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid) 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4 a. Jinsisti, bil-ħsieb tal-istrateġija l-
ġdida tal-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni effikaċi tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali (proposta 29) u d-
dibattitu dwar iktar bidliet għat-Trattat fil-
kuntest tat-tkabbir li jmiss, fuq l-
introduzzjoni ta’ Klawżola ta’ Progress 
Soċjali fil-liġi primarja tal-UE, li tistipula 
li d-drittijiet fundamentali b’mod ġenerali 
u d-dritt li wieħed jistrajkja u għall-
azzjoni industrijali, ta’ negozjar kollettiv 
eċċ dejjem għandhom prijorità fuq il-
‘libertajiet fundamentali’ tas-suq intern;

Or. en

Emenda 32
Françoise Castex

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 c (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4 a. Jilqa’ l-proposta 29 u r-rieda tal-
Kummissjoni biex timplimenta l-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali u l-klawżola 
soċjali (l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea);
jinsisti li dawn il-miżuri għandhom ikunu 
effikaċi; jitlob li l-impatt soċjali ta’ 
kwalunkwe leġiżlazzjoni għandu jkun 
analizzat mhux biss mill-Kummissjoni 
iżda li għandhom jintalbu wkoll l-
opinjonijiet tal-Parlament, l-
istituzzjonijiet Ewropej l-oħra u s-sħab 
soċjali;

Or. en
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Emenda 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4 d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4 a. Jilqa’ d-Deċiżjoni proposta li 
tistabbilixxi Programm ta’ Azzjoni tal-
Ispettru tar-Radju, b’mod partikolari li 
sal-2013 tiġi lliberata l-medda tad-
dividend diġitali tat-800 MHz bl-objettiv li 
jkopru l-broadband fiż-żoni rurali u jkun 
hemm aċċess għall-internet b’rata 
mgħaġġla għaċ-ċittadini kollha;

Or. en

Emenda 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-
xogħol u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali 
tal-Istati Membri, inklużi n-negozjar 
kollettiv u suriet differenti ta’ azzjoni 
kollettiva, u jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas 
indaqs għal xogħol ta' valur indaqs u 
mhux sempliċement issir referenza għal 
rati minimi;

5. Jilqa’ l-inizjattiva leġiżlattiva mħabbra 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) 
bil-ħsieb li jiġi żgurat ir-rispett ta’ drittijiet 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema u l-kjarifika 
tal-obbligi tal-awtoritajiet nazzjonali u n-
negozji. Jitlob lill-Istati Membri jirranġaw 
in-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni u l-
infurzar tad-direttiva (96/71/KE);

Or. en

Emenda 35
Sari Essayah

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

5. Jitlob li ssir reviżjoni tal-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-
Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE), skont il-
proposta 30, bil-ħsieb li jiġu mħarsa l-
istandards tax-xogħol u s-sistemi tar-
relazzjonijiet soċjali tal-Istati Membri, 
inklużi n-negozjar kollettiv u suriet 
differenti ta’ azzjoni kollettiva, u jiġi difiż 
il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal xogħol ta' 
valur indaqs;

Or. en

Emenda 36
Elizabeth Lynne

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-
xogħol u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali 
tal-Istati Membri, inklużi n-negozjar 
kollettiv u suriet differenti ta’ azzjoni 
kollettiva, u jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas 
indaqs għal xogħol ta' valur indaqs u 
mhux sempliċement issir referenza għal 
rati minimi;

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) biex 
jiġu protetti l-istandards tax-xogħol u s-
sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-Istati 
Membri, inklużi n-negozjar kollettiv u 
suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva;

Or. en

Emenda 37
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 5. Huwa tal-opinjoni li l-proposta 30 
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l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

mhijiex iddettaljata biżżejjed u jitlob li ssir 
reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Impjieg ta' 
Ħaddiema (96/71/KE) bil-ħsieb li jiġu 
mħarsa l-istandards tax-xogħol u s-sistemi 
tar-relazzjonijiet soċjali tal-Istati Membri, 
inklużi n-negozjar kollettiv u suriet 
differenti ta’ azzjoni kollettiva, u jiġi difiż 
il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal xogħol ta' 
valur indaqs u mhux sempliċement issir 
referenza għal rati minimi;

Or. en

Emenda 38
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-
xogħol u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali
tal-Istati Membri, inklużi n-negozjar 
kollettiv u suriet differenti ta’ azzjoni 
kollettiva, u jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas 
indaqs għal xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati
minimi;

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa s-sistemi tar-
relazzjonijiet industrijali tal-Istati Membri 
u jitkattar ir-rispett għall-qafas 
regolatorju tal-istandards tax-xogħol u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol fil-pajjiż fejn 
isir ix-xogħol, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal 
standards minimi;

Or. en

Emenda 39
Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
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l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa s-sistemi tar-
relazzjonijiet industrijali tal-Istati Membri, 
inklużi n-negozjar kollettiv u suriet 
differenti ta’ azzjoni kollettiva, u jiġi difiż 
il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal xogħol 
indaqs fl-istess post tax-xogħol kif 
stabbilit fl-Artikoli 18 u 157 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u mhux sempliċement issir 
referenza għal rati minimi;

Or. en

Emenda 40

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

5. Jitlob li ssir reviżjoni mmirata tad-
Direttiva dwar l-Impjieg ta' Ħaddiema 
(96/71/KE) bil-ħsieb li jiġu mħarsa l-
istandards tax-xogħol u s-sistemi tar-
relazzjonijiet soċjali tal-Istati Membri, 
inklużi n-negozjar kollettiv u suriet 
differenti ta’ azzjoni kollettiva, u jiġi difiż 
il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal xogħol ta' 
valur indaqs fl-istess post tax-xogħol u 
mhux sempliċement issir referenza għal 
rati minimi; jitlob li l-leġiżlazzjoni 
rilevanti kollha tirrispetta li l-istandards 
tax-xogħol jiġu definiti rigward il-post 
tax-xogħol;

Or. en

Emenda 41
Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs fl-istess post tax-
xogħol jew fl-istess post u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

Or. en

Emenda 42
Sylvana Rapti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet soċjali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs u mhux 
sempliċement issir referenza għal rati 
minimi;

5. Jitlob li ssir reviżjoni tad-Direttiva dwar 
l-Impjieg ta' Ħaddiema (96/71/KE) bil-
ħsieb li jiġu mħarsa l-istandards tax-xogħol 
u s-sistemi tar-relazzjonijiet industrijali tal-
Istati Membri, inklużi n-negozjar kollettiv 
u suriet differenti ta’ azzjoni kollettiva, u 
jiġi difiż il-prinċipju tal-ħlas indaqs għal 
xogħol ta' valur indaqs fl-istess post u 
mhux sempliċement issir referenza għal 
rati minimi, bħala tħeġġiġ tal-mobilità 
transkonfinali tal-ħaddiema u l-iskambju 
ta’ għarfien espert u prattiki tajba;

Or. en

Emenda 43

Emilie Turunen
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 b. Jitlob lill-Kummissjoni tniedi eżami 
estiż tal-fenomenu ta’ “social dumping” 
fil-kundizzjonijiet tal-paga u tax-xogħol fi 
ħdan is-suq intern; jenfasizza li s-sħab 
soċjali u l-awtoritajiet ta’ spezzjoni tax-
xogħol nazzjonali għandu jkollhom rwol 
kruċjali f’dan l-eżami; jippretendi li l-
Kummissjoni tipproponi azzjonijiet legali 
ġodda jew miżuri ta’ implimentazzjoni 
addizzjonali jekk ikun xieraq;

Or. en

Emenda 44
Françoise Castex

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5 a. Jilqa’ l-proposti 32 u 35 marbuta 
mar-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-
validazzjoni tal-esperjenza miksuba; jitlob 
li dan jiġi integrat fil-Qafas Ewropew tal-
kwalifiki u jitqies fil-ftehimiet kollettivi ta’ 
setturi u/jew intrapriżi skont il-proċeduri 
ta’ kull Stat Membru;

Or. en

Emenda 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru

6. Jemmen li s-sistema tal-pensjonijiet 
għandha ġeneralment tkompli tkun 
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għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li 
ħafna Stati Membri għandhom stabbilita 
sistema tal-ewwel pilastru li tiffunzjona 
tajjeb; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu 
nota ta’ dan u tuża dawn l-eżempji bħala 
punti ta’ referenza fl-UE kollha;

irregolata fil-livell nazzjonali, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà; madankollu 
jitlob lill-Istati Membri biex jikkoordinaw 
il-politiki tal-pensjoni tagħhom b'mod 
iktar effikaċi u biex jagħmlu skambju tal-
aqwa prattiki fil-livell Ewropew sabiex 
jingħelbu sfidi finanzjarji u demografiċi 
komuni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex javvanzaw fit-titjib tat-
trasferibbiltà tal-pensjonijiet għall-
ħaddiema mobbli fl-UE;

Or. en

Emenda 46
Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha;

6. Jenfasizza li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun fil-kompetenza tal-Istati 
Membri u għandha tkun immirata biex 
tkompli ssaħħaħ u tikkumplementa l-
ewwel pilastru, ħaġa li tiggarantixxi 
pensjonijiet adegwati; ifakkar lill-
Kummissjoni li ħafna Stati Membri 
għandhom stabbilita sistema tal-ewwel 
pilastru li tiffunzjona tajjeb; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tieħu nota ta’ dan u tuża 
dawn l-eżempji bħala punti ta’ referenza fl-
UE kollha;

Or. en

Emenda 47

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha;

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha; jenfasizza li l-kriżi 
ekonomika, il-bidla demografika u l-
problemi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-
ħaddiema mobbli ma għandhomx 
jintużaw bħala pretest biex jiġu ddubitati 
l-prijorità u l-importanza tal-ewwel 
pilastru tad-drittijiet tal-pensjoni, 
partikolarment rigward il-prevenzjoni tal-
faqar;

Or. en

Emenda 48
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha;

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha; jitlob li l-
Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa għal regoli 
differenti li jaffettwaw il-fondi tal-
pensjonijiet u l-ħtieġa li titjieb it-
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trasferibbiltà tal-pensjonijiet, inkluża it-
trasferibbiltà tal-pensjonijiet korporattivi 
meta wieħed ma jibqax jaħdem għall-
istess kap; jistieden lill-Kummissjoni 
ssaħħaħ ir-regolament marbuta mat-
trasparenza tal-iskemi tal-pensjonijiet, l-
istrateġiji u s-solvibilità ta’ investiment 
tagħhom, bl-involviment ta’ sħab soċjali 
fil-proċess u fi stadju bikri; 

Or. en

Emenda 49
Sergio Gaetano Cofferati

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha;

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; iqis ukoll l-importanza tal-għoti 
ta’ inċentiv tat-taxxa għall-użu tat-tielet 
pilastru, li ma għandux jitqies bħala 
alternattiva għaż-żewġ pilastri l-oħra;
ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna Stati 
Membri għandhom stabbilita sistema tal-
ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan u tuża 
dawn l-eżempji bħala punti ta’ referenza fl-
UE kollha;

Or. en

Emenda 50
Sylvana Rapti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan 
u tuża dawn l-eżempji bħala punti ta’ 
referenza fl-UE kollha;

6. Jemmen li kwalunkwe riforma tas-
sistemi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru 
għandha tkun immirata biex tkompli 
ssaħħaħ u tikkumplementa l-ewwel 
pilastru, ħaġa li tiggarantixxi pensjonijiet 
adegwati; ifakkar lill-Kummissjoni li ħafna 
Stati Membri għandhom stabbilita sistema 
tal-ewwel pilastru li tiffunzjona tajjeb u li 
r-rwol tagħha għandu jkun iggarantit u 
mhux ipperikolat b’mod indirett; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tieħu nota ta’ dan u tuża 
dawn l-eżempji bħala punti ta’ referenza fl-
UE kollha;

Or. en

Emenda 51
Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 a. Jikkritika bil-qawwa l-orjentazzjoni 
tal-Kummissjoni sabiex skemi ta' 
finanzjament jingħataw spinta ġdida billi 
"jissaħħaħ is-suq intern għall-
pensjonijiet" - mhux biss għal skemi ta' 
pensjonijiet okkupazzjonali, iżda wkoll 
għal varjetà kbira ta' fondi ta' pensjonijiet 
privati, assigurazzjoni tal-ħajja eċċ., li 
huwa ovvju li se jinfurmaw ir-reviżjoni 
proposta tad-Direttiva rigward l-
Istituzzjonijiet għall-Provvista ta’ Rtirar 
Okkupazzjonali (IORP); jikkritika bil-
qawwa l-fatt li d-Direttiva IORP 
introduċiet l-għoti ta’ servizz għall-iskemi 
tal-pensjonijiet okkupazzjonali għall-
komkpetizzjoni u r-rekwiżiti liberalizzati 
ħafna fuq ir-regolamenti prudenzjali;

Or. en
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Emenda 52
Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 b. Jiffavorizzi l-integrazzjoni mill-ġdid 
pass pass tal-assi b’saħħithom tal-iskemi 
ffinanzjati fl-iskemi tal-pensjonijiet 
pubbliċi – bħal ma għamlet l-Arġentina –
bl-għan li tiżdied ir-ridistribuzzjoni, 
sabiex jiġi promoss l-għan doppju tal-
prevenzjoni tal-faqar f'età kbira u li 
jinżammu l-istandards tal-ħajja rigward 
il-komponenti relatati mal-pagi tal-iskemi 
tal-pensjonijiet;

Or. en

Emenda 53
Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6 a. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-
Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku sabiex 
l-Istati Membri jitħallew jadottaw u 
jimplimentaw standards soċjali u 
ekonomiċi ogħla fil-livell nazzjonali jew 
lokali;

Or. en

Emenda 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġija ġenwina ta’ ristrutturar li tkun 
tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet interessati 
kollha, inkluż lill-ħaddiema u lir-
rappreżentanti tagħhom; hu tal-fehma li 
l-proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni jappartienu lill-oqsma 
kollha tal-attività fi ħdan kumpanija, id-
deċiżjonijiet u l-għażliet strateġiċi 
magħmula minn dik il-kumpanija u l-
antiċipazzjoni tal-impatt tagħhom fuq l-
impjiegi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi
konsultazzjoni mas-sħab soċjali sabiex 
toħloq mekkaniżmu Ewropew għall-
antiċipazzjoni tal-istrutturar industrijali 
mill-ġdid, sabiex ir-riżorsi jistgħu 
jintbagħtu f’setturi emerġenti b’mod iktar 
effikaċi u sabiex l-impjegati jistgħu 
jingħataw iktar u aqwa opportunitajiet 
ġodda;

Or. en

Emenda 55
Sari Essayah

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġija ġenwina ta’ ristrutturar li tkun 
tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet interessati 
kollha, inkluż lill-ħaddiema u lir-
rappreżentanti tagħhom; hu tal-fehma li l-
proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni jappartienu lill-oqsma 
kollha tal-attività fi ħdan kumpanija, id-
deċiżjonijiet u l-għażliet strateġiċi 
magħmula minn dik il-kumpanija u l-
antiċipazzjoni tal-impatt tagħhom fuq l-
impjiegi;

7. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-
istrateġija ta’ ristrutturar skont il-proposta 
32 sabiex il-partijiet interessati kollha, 
inkluż il-ħaddiema u r-rappreżentanti
tagħhom, ikunu involuti b’mod attiv fil-
konsultazzjoni; hu tal-fehma li fl-
istrateġija tar-ristrutturar, il-proċeduri ta’ 
informazzjoni u ta’ konsultazzjoni 
għandhom jikkonċernaw partikolarment 
l-antiċipazzjoni tal-impatt tad-deċiżjonijiet 
potenzjali tal-kumpanija fuq l-impjiegi, 
filwaqt li jiġi żurat li informazzjoni 
sensittiva tinżamm sigrieta mill-
kompetituri;

Or. en
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Emenda 56
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġija ġenwina ta’ ristrutturar li tkun 
tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet interessati
kollha, inkluż lill-ħaddiema u lir-
rappreżentanti tagħhom; hu tal-fehma li l-
proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni jappartienu lill-oqsma 
kollha tal-attività fi ħdan kumpanija, id-
deċiżjonijiet u l-għażliet strateġiċi
magħmula minn dik il-kumpanija u l-
antiċipazzjoni tal-impatt tagħhom fuq l-
impjiegi;

7. Jitlob għal strateġija ġenwina ta’ 
ristrutturar; għalhekk jilqa’ l-proposta 32 
u jitlob li l-konsultazzjoni tal-
Kummissjoni tinkludi proposti għal kodiċi 
ta’ imġiba li tiggarantixxi djalogu soċjali, 
antiċipazzjoni u komunikazzjoni 
f’waqtha, l-involviment ta' diversi partijiet 
interessati, tranżizzjonijiet professjonali 
għal kulħadd, kunsiderazzjoni tad-
dimensjoni tas-saħħa tal-bidla u tal-
impjieg; hu tal-fehma li l-proċeduri ta’ 
informazzjoni u ta’ konsultazzjoni 
jappartienu lill-oqsma kollha tal-attività fi 
ħdan kumpanija, id-deċiżjonijiet u l-
għażliet strateġiċi magħmula minn dik il-
kumpanija u l-antiċipazzjoni tal-impatt 
tagħhom fuq l-impjiegi;

Or. en

Emenda 57
Sergio Gaetano Cofferati

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġija ġenwina ta’ ristrutturar li tkun 
tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet interessati 
kollha, inkluż lill-ħaddiema u lir-
rappreżentanti tagħhom; hu tal-fehma li l-
proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni jappartienu lill-oqsma 
kollha tal-attività fi ħdan kumpanija, id-
deċiżjonijiet u l-għażliet strateġiċi 
magħmula minn dik il-kumpanija u l-
antiċipazzjoni tal-impatt tagħhom fuq l-

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 
strateġija ġenwina ta’ ristrutturar li tkun 
tinvolvi b’mod attiv lill-partijiet interessati 
kollha, inkluż lill-ħaddiema u lir-
rappreżentanti tagħhom; hu tal-fehma li l-
proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ 
konsultazzjoni jappartienu lill-oqsma 
kollha tal-attività fi ħdan kumpanija, id-
deċiżjonijiet u l-għażliet strateġiċi 
magħmula minn dik il-kumpanija u l-
antiċipazzjoni tal-impatt tagħhom fuq l-
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impjiegi; impjiegi; jemmen li dan l-involviment 
għandu jiġi estiż għall-inizjattivi politiċi u 
leġiżlattivi kollha tal-Att tas-Suq Uniku;

Or. en

Emenda 58
Rovana Plumb

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7 a. Huwa tal-opinjoni li l-istrateġija tas-
Suq Uniku għandha ssaħħaħ il-benessri 
soċjali, id-drittijiet tal-ħaddiema u tiżgura 
kundizzjonijiet ta’ xogħol ġusti għall-
Ewropej kollha;

Or. en

Emenda 59
Françoise Castex

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7 a. Jinnota r-rieda tal-Kummissjoni biex 
tappoġġa b’mod iktar effikaċi d-djalogu 
soċjali u biex ittejjeb it-trasparenza tad-
deċiżjonijiet u d-demokrazija; jenfasizza l-
ħtieġa li din ir-rieda tingħata sostenn 
b’inizjattivi konkreti; jitlob għall-iżvilupp 
tal-kunsilli tax-xogħlijiet Ewropej u għall-
appoġġ tal-ħolqien ta’ kumitati konġunti 
fis-setturi industrijali li jkunu jistgħu 
jittrattaw kwistjonijiet relatati mal-
investimenti ta’ ristrutturar ekonomiku;

Or. en
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Emenda 60
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva dwar 
il-Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE2), u 
l-introduzzjoni ta’ karta professjonali li 
jkun fiha – għall-anqas – it-tagħrif dwar il-
kwalifiki, l-esperjenza ta’ xogħol u l-
konformità tat-taxxa filwaqt li tosserva r-
regoli tal-ħarsien tad-data personali; 
jipproponi li jiġi kkunsidrat l-ikkombinar 
tal-passaport tal-ħiliet mal-karta 
professjonali ħalli jkun hemm karta waħda, 
uniformi fil-livell ta’ UE;

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva dwar 
il-Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE), u 
l-introduzzjoni ta’ karta professjonali li 
jkun fiha – għall-anqas – it-tagħrif dwar il-
kwalifiki, l-esperjenza ta’ xogħol u l-
konformità tat-taxxa filwaqt li tosserva r-
regoli tal-ħarsien tad-data personali; 
jipproponi li jiġi kkunsidrat l-ikkombinar 
tal-passaport tal-ħiliet mal-karta 
professjonali ħalli jkun hemm karta waħda, 
uniformi fil-livell ta’ UE; jenfasizza l-
potenzjal ta’ karta professionali fil-ġlieda 
kontra x-xogħol mhux iddikjarat/l-
ekonomija griża fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva dwar 
il-Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE), u 
l-introduzzjoni ta’ karta professjonali li 
jkun fiha – għall-anqas – it-tagħrif dwar il-
kwalifiki, l-esperjenza ta’ xogħol u l-
konformità tat-taxxa filwaqt li tosserva r-
regoli tal-ħarsien tad-data personali; 
jipproponi li jiġi kkunsidrat l-ikkombinar 
tal-passaport tal-ħiliet mal-karta 
professjonali ħalli jkun hemm karta waħda, 
uniformi fil-livell ta’ UE;

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-intenzjoni tal-
Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva dwar 
il-Kwalifiki Professjonali (2005/36/KE), u 
li tikkunsidra l-introduzzjoni ta’ karta 
professjonali li jista’ jkun fiha, fost 
affarijiet oħra, it-tagħrif dwar il-kwalifiki, 
l-esperjenza ta’ xogħol u l-konformità tat-
taxxa filwaqt li tosserva r-regoli tal-ħarsien 
tad-data personali; jipproponi li jiġi 
kkunsidrat l-ikkombinar tal-passaport tal-
ħiliet mal-karta professjonali ħalli jkun 
hemm karta waħda, uniformi fil-livell ta’ 
UE;
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Or. en

Emenda 62

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8 b. Jilqa’ l-“Karta taż-Żgħażagħ Attivi” 
sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet ta’ studju, 
taħriġ u impjiegi ta’ żgħażagħ barra 
pajjiżhom; jindika l-fatt li din l-inizjattiva 
bl-ebda mod m’hija suffiċjenti biex 
tiġġieled il-livell allarmanti tal-qgħad taż-
żgħażagħ fl-Ewropa; 

Or. en

Emenda 63
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jenfasizza r-reżistenza 
kbira ta’ bosta intrapriżi tal-ekonomija 
soċjali għall-kriżi ekonomika u soċjali, il-
potenzjal tagħhom biex jiddemokratizzaw 
l-ekonomija, il-flessibbiltà tagħhom fir-
reazzjoni għat-talbiet dejjem jinbidlu u l-
kapaċità tagħhom fl-innovazzjoni, mhux 
biss f'termini ekonomiċi u ekoloġiċi iżda 
wkoll dawk soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
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ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni; ifakkar 
lill-Kummissjoni li kundizzjonijiet indaqs 
għall-atturi kollha tal-ekonomija soċjali 
għandhom ikunu żgurati b’mod notevoli 
billi titjieb l-inċertezza legali fil-qasam 
tas-servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali  (SIEĠ);

Or. en

Emenda 64
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali u jinsisti li s-suq intern 
ma għandux jhedded id-diversità tal-
entitajiet legali; iqis lid-diversità tal-
mudelli tan-negozju li hi rappreżentata 
fost oħrajn mill-koperattivi u s-soċjetajiet 
reċiproċi, bħala ġid komuni li wera r-
reżiljenza tiegħu fil-kriżi u għandu jkun 
apprezzat; jiġbed l-attenzjoni lejn il-parti 
tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni u jitlob 
li l-proposta 37 tinkorpora status 
Ewropew għas-soċjetajiet u l-
assoċjazzjonijiet reċiproċi;

Or. en

Emenda 65

Emilie Turunen
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni; jitlob 
għal miżuri biex jiġu stabbiliti statuti 
Ewropej distinti għall-fondazzjonijiet, 
soċjetajiet u assoċjazzjonijiet reċiproċi 
sabiex tiġi pprevenuta l-inċertezza legali, 
jiġu ffaċilitati l-operazzjonijiet 
transkonfinali u jiġi żgurat li intrapriżi 
innovattivi u b’orjentazzjoni soċjali bħal 
dawn ikunu kapaċi jisfruttaw kemm jista’ 
jkun il-potenzjal ekonomiku u soċjali fis-
Suq Uniku;

Or. en

Emenda 66
Rovana Plumb

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 9 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali li tinvolvi l-
kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, l-
assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

9. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposti li 
jappoġġjaw il-potenzjal innovattiv tal-
ekonomija soċjali; jiġbed l-attenzjoni lejn 
il-parti tal-ekonomija soċjali u ħadra li 
tinvolvi l-kooperattivi, is-soċjetajiet mutwi, 
l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, li 
twettaq irwol ta’ siwi speċjali fil-ħolqien 
ta’ impjiegi u tkabbir sostenibbli u fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

Or. en
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Emenda 67

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jitlob li l-ekonomija soċjali tiġi 
integrata b’mod aktar komplet fil-pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali żviluppati taħt l-
awspiċju tad-WTO fil-qasam tal-inklużjoni 
soċjali, u li ssir promozzjoni akbar tal-
ekonomija soċjali permezz tal-
finanzjament strutturali u programmi ta’ 
innovazzjoni soċjali;

10. Jitlob li l-ekonomija soċjali tiġi 
integrata b’mod aktar komplet fil-pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali żviluppati taħt l-
awspiċju tad-WTO fil-qasam tal-inklużjoni 
soċjali, u li ssir promozzjoni akbar tal-
ekonomija soċjali permezz tal-
finanzjament strutturali u programmi ta’ 
innovazzjoni soċjali; jilqa’ l-
identifikazzjoni tal-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali bħala parti tar-riżorsi 
għall-ekonomija tas-suq soċjali u jitlob 
għal miżuri biex jittejjeb l-aċċess 
transkonfinali tagħhom u jiġi massimizzat 
il-potenzjal intraprenditorju u ta’ impjiegi 
tagħhom fis-Suq Uniku;

Or. en

Emenda 68
Sylvana Rapti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10. Jitlob li l-ekonomija soċjali tiġi 
integrata b’mod aktar komplet fil-pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali żviluppati taħt l-
awspiċju tad-WTO fil-qasam tal-inklużjoni 
soċjali, u li ssir promozzjoni akbar tal-
ekonomija soċjali permezz tal-
finanzjament strutturali u programmi ta’ 
innovazzjoni soċjali;

10. Jitlob li l-ekonomija soċjali tiġi 
integrata b’mod aktar komplet fil-pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali żviluppati taħt l-
awspiċju tad-WTO fil-qasam tal-inklużjoni 
soċjali, u li ssir promozzjoni akbar tal-
ekonomija soċjali permezz tal-
finanzjament strutturali u programmi ta’ 
innovazzjoni soċjali; jissuġġerixxi, 
għalhekk, l-istabbiliment ta’ 
kooperazzjoni mill-qrib u 
deliberazzjonijiet komuni fil-każ ta’ 
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deċiżjonijiet tal-Kunsill EPSCO u l-
formazzjonijiet tal-Kunsill ECOFIN;

Or. en

Emenda 69

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10 b. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni 
dwar konsultazzjoni rigward l-Istatut għal 
Soċjetà tal-Koperattivi Ewropea sabiex 
isir iktar attraenti għall-intraprendituri;

Or. en

Emenda 70

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10 c. Iqis li l-Inizjattiva tan-Negozju 
Soċjali tista’ tkun l-iktar effikaċi jekk 
tkun ibbażata fuq definizzjonijiet ċari u 
preċiżi u jekk tiffoka fuq l-intrapriżi tal-
ekonomija soċjali, jiġifieri intrapriżi, li a) 
jagħtu prijorità lill-individwu u l-objettiv 
soċjali b’rabta mal-kapital, b) joffru 
sħubija volontarja u miftuħa, c) ilaqqa’ l-
interessi tal-membri/l-utenti u/jew l-
interess ġenerali, d) jiddefendu u 
japplikaw il-prinċipju tas-solidarjetà u r-
responsabbiltà, e) huma mmexxija b’mod 
awtonomu, f) jużaw bilanċi favorevoli 
biex iwettqu l-għanijiet ta’ żvilupp 
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sostenibbli jew biex jipprovdu servizzi ta’ 
interess għall-membri tagħhom jew 
servizzi ta’ interess ġenerali (SIĠ);

Or. en

Emenda 71

Emilie Turunen

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 10 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

10 d. Ifakkar li, fir-riżoluzzjoni tiegħu 
dwar l-ekonomija soċjali, il-Parlament 
Ewropew talab għal rikonoxximent aħjar 
tal-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, 
inkluża integrazzjoni ġeneralizzata tal-
kunċett fil-politiki tal-UE, djalogu 
intensifikat mar-rappreżentanti tal-
ekonomija soċjali, appoġġ tan-negozji 
aħjar u rikonoxximent fid-djalogu soċjali;
ifakkar li fl-istess Riżoluzzjoni, il-
Parlament Ewropew talab li r-reġistri 
nazzjonali jqisu l-intrapriżi tal-ekonomija 
soċjali u talab l-istatistika speċifika dwar 
l-attività tal-intrapriżi tal-ekonomija 
soċjali;

Or. en

Emenda 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva u r-responsabbiltà soċjali, 
partikolarment il-promozzjoni ta’ skemi 
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trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards 
minimi għolja u l-promozzjoni tad-
drittijiet għall-informazzjoni u għall-
konsultazzjoni għall-impjegati u għar-
rappreżentanti tagħhom, flimkien mad-
drittijiet għall-parteċipazzjoni fil-laqgħat 
tad-diretturi.

ta’ azzjonisti impjegati, it-tisħiħ tal-
impenn tal-azzjonist fit-tul, u żieda fit-
trasparenza;  madankollu jirrifjuta r-
regoli vinkolanti għal kumpaniji f’dan ir-
rigward;

Or. en

Emenda 73
Sari Essayah

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards 
minimi għolja u l-promozzjoni tad-
drittijiet għall-informazzjoni u għall-
konsultazzjoni għall-impjegati u għar-
rappreżentanti tagħhom, flimkien mad-
drittijiet għall-parteċipazzjoni fil-laqgħat 
tad-diretturi.

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta 38 
dwar il-konsultazzjoni pubblika tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li tiżdied 
it-trasparenza fi kwistjonijiet soċjali u 
ambjentali, u rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, u jenfasizza li ż-żieda fit-
trasparenza, li tqis is-sigrieti 
professjonali, ir-relazzjonijiet tajbin mal-
persunal, u proċessi ta’ produzzjoni li 
huma konformi mal-iżvilupp sostenibbli, 
huma wkoll fl-interess tan-negozji, is-
sidien tagħhom u dawk li jinvestu fihom;

Or. en

Emenda 74
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards 
minimi għolja u l-promozzjoni tad-drittijiet 
għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni 
għall-impjegati u għar-rappreżentanti 
tagħhom, flimkien mad-drittijiet għall-
parteċipazzjoni fil-laqgħat tad-diretturi.

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-impenn tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva fil-proposta 38, bil-għan 
speċifiku li jiżdied l-involviment tal-
impjegati u titttejjeb it-trasparenza tal-
informazzjoni pprovduta min-negozji, 
inkluża r-rimunerazzjoni tat-tmexxija; 
jitlob għal approċċ koerenti li jkun jinvolvi 
l-istabbiliment ta’ standards minimi għolja, 
bħal skali ta’ rimunerazzjoni u limiti 
għall-maniġers, sabiex isir kontribut għal 
bilanċ aħjar bejn il-partijiet interessati u 
l-impjegati u biex jingħata inċentiv tajjeb 
għall-investiment fit-tul, u l-promozzjoni 
tad-drittijiet għall-informazzjoni u għall-
konsultazzjoni għall-impjegati u għar-
rappreżentanti tagħhom, flimkien mad-
drittijiet għall-parteċipazzjoni fil-laqgħat 
tad-diretturi;

Or. en

Emenda 75
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards 
minimi għolja u l-promozzjoni tad-drittijiet 
għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni 
għall-impjegati u għar-rappreżentanti 
tagħhom, flimkien mad-drittijiet għall-
parteċipazzjoni fil-laqgħat tad-diretturi.

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards 
minimi għolja u l-promozzjoni tad-drittijiet 
għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni 
għall-impjegati u għar-rappreżentanti 
tagħhom, flimkien mad-drittijiet għall-
parteċipazzjoni fil-laqgħat tad-diretturi; 
huwa tal-opinjoni li l-funzjonament tal-
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bord tad-diretturi u l-entitajiet tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet jistgħu jittejbu billi jiġu 
inklużi iktar nisa u persuni bi sfondi, 
esperjenzi u rwoli differenti u li għalhekk 
għandhom jittieħdu miżuri biex tkun 
żgurata d-diversità fil-kompożizzjoni ta’ 
dawn il-bords u l-entitajiet;,

Or. en

Emenda 76
Sergio Gaetano Cofferati

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi l-istabbiliment ta’ standards 
minimi għolja u l-promozzjoni tad-drittijiet 
għall-informazzjoni u għall-konsultazzjoni 
għall-impjegati u għar-rappreżentanti 
tagħhom, flimkien mad-drittijiet għall-
parteċipazzjoni fil-laqgħat tad-diretturi.

11. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-
Kummissjoni biex issaħħaħ il-governanza 
korporattiva, bil-għan speċifiku li jiżdied l-
involviment tal-impjegati u titttejjeb it-
trasparenza tal-informazzjoni pprovduta 
min-negozji, inkluża r-rimunerazzjoni tat-
tmexxija; jitlob għal approċċ koerenti li 
jkun jinvolvi regolament li jistabbilixxi
standards minimi għolja u l-promozzjoni 
tad-drittijiet għall-informazzjoni u għall-
konsultazzjoni għall-impjegati u għar-
rappreżentanti tagħhom, flimkien mad-
drittijiet għall-parteċipazzjoni fil-laqgħat 
tad-diretturi;

Or. en

Emenda 77
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 a (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi adottata 
politika industrijali Ewropea ambizzjuża 
bl-għan li tissaħħaħ l-ekonomija reali u li 
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tinkiseb it-tranżizzjoni għal waħda iktar 
intelliġenti u sostenibbli;

Or. en

Emenda 78
Sergio Gaetano Cofferati

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 b (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Hu tal-opinjoni li l-governanza 
korporattiva għandha tinkludi l-adozzjoni 
ta’ prattiki ta’ Responsabbiltà Soċjali 
Korporattiva u l-promozzjoni ta’ 
azzjonijiet pożittivi;

Or. en

Emenda 79
Pervenche Berès

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 c (ġdid) 

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq 
proposta għal protezzjoni enerġetika 
għall-familji bi dħul baxx;

Or. en

Emenda 80
Sylvana Rapti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 11 d (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

11 a. Jenfasizza li l-aċċess ta’ gruppi 
vulnerabbli għal servizzi bankarji (bħal 
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ipoteki iżda mhux marbuta 
esklussivament ma’ dawn is-servizzi) 
huwa tal-ikbar importanza u li 
kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva 
għandha tqis l-inklużjoni u l-protezzjoni 
finanzjarja u l-informazzjoni xierqa tal-
konsumaturi.

Or. en


