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Emenda 25
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Titlu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar is-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv (2012) (test b'rilevanza għaż-
ŻEE)

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar is-Sena Ewropea għat-
Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà 
Interġenerazzjonali (2012) (test 
b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 26
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Skont l-Artikolu 25 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, l-Unjoni tagħraf u 
tħares id-drittijiet tal-anzjani għal ħajja ta’ 
dinjità u indipendenza u għal 
parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali u kulturali.

(3) Skont l-Artikolu 25 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, l-Unjoni tagħraf u 
tħares id-drittijiet tal-persuni mdaħħlin 
fiż-żmien biex ikollhom aċċess għal 
appoġġ xieraq tas-saħħa u ta' dak soċjali, 
għal ħajja ta’ dinjità u indipendenza u għal 
parteċipazzjoni fil-ħajja soċjali u kulturali.

Or. en

Emenda 27
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) It-tixjiħ huwa mingħajr dubju sfida 
għas-soċjetà sħiħa u għall-
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ġenerazzjonijiet kollha fl-Ewropa, imma 
huwa wkoll kwistjoni ta' solidarjetà 
interġenerazzjonali u fuq kollox ir-rwol 
tal-familja. 

Or. cs

Emenda 28
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Skont l-Artikolu 34 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, l-Unjoni 
tirrikonoxxi u tirrispetta d-dritt għal 
benefiċċji ta' sigurtà soċjali u servizzi 
soċjali li jipprovdu protezzjoni.

Or. en

Emenda 29
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Skont l-Artikolu 35 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali, l-Unjoni tagħraf 
id-dritt li għandu kulħadd għal-livell għoli 
ta' protezzjoni tas-saħħa.

Or. en
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Emenda 30
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
f'saħħtu u b'dan il-mod tiżgura li l-koorti 
tal-baby-boom li huma, b'mod ġenerali, 
aktar b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà. 
Il-flessibilità fir-relazzjonijiet tax-xogħol 
– l-aktar fl-hekk imsejħa kuntratti atipiċi 
– għandhom ikunu promossi sabiex 
jiżguraw li kulħadd ikun jista' jaħdem 
skont iċ-ċirkustanzi tiegħu.

Or. cs

Emenda 31
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-popolazzjoni 
attwali ta’ persuni li qed joqorbu s-sittin 
sena u 'l fuq minnhom li qed tikber b’rata 
mgħaġġla, li huma, b'mod ġenerali, aktar 
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ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn ġenerazzjonijiet ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà 
u fil-ħajja tal-familja.

Or. en

Emenda 32
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej, l-aktar fiż-żminijiet ta' 
tnaqqis fir-ritmu ekonomiku u żieda fl-
issikkar baġitarju. Risposta ċentrali għal 
din il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-
etajiet tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ 
attiv u b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-
baby-boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Fi żminijiet ta' reċessjoni ekonomika, huwa ta' neċessità akbar li tkun indirizzata l-kwistjoni 
ta' bidla demografika u li tiltaqa' ma' bżonnijiet futuri ta' soċjetà li qed tixjieħ b'mod 
sostenibbli u xieraq.
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Emenda 33
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fil-familja, 
fil-ħajja soċjali u komunitarja, bħalma 
huma l-volontarjat, it-tagħlim tul il-ħajja, 
l-espressjoni kulturali u l-isport..

Or. en

Emenda 34
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta waħda għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.
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Risposta oħra hija li tkun promossa s-
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet.

Or. en

Emenda 35
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà. 
It-tixjiħ attiv jeħtieġ għalhekk l-adozzjoni 
ta' approċċ multidimensjonali u impenn 
lejn il-miżuri applikabbli fuq bażi tul il-
ħajja aktar milli lejn grupp ta' età 
speċifika.

Or. el

Emenda 36
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
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soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni  l-ħolqien ta' 
kultura sostenibbli tul il-ħajja ta' tat-tixjiħ 
attiv u b'dan il-mod tiżgura li l-
popolazzjoni attwali ta’ persuni li qed 
joqorbu s-sittin sena li qed tikber b’rata 
mgħaġġla, li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni
ogħla minn ġenerazzjonijiet ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u jipparteċipaw attivament fis-
soċjetà u fil-ħajja tal-familja.

Or. en

Emenda 37
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u 
b'dan il-mod tiżgura li l-koorti tal-baby-
boom li huma, b'mod ġenerali, aktar 
b'saħħithom u b’livell ta’ edukazzjoni 
ogħla minn dak tal-koorti ta' qabilhom, 
ikollhom opportunitajiet tajbin għal 
impjieg u parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà.

(4) Il-Kunsilli Ewropej suċċessivi 
rrikonoxxew il-ħtieġa li jittrattaw l-impatt 
tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq il-mudelli 
soċjali Ewropej. Risposta ċentrali għal din 
il-bidla f’qasir żmien fl-istruttura tal-etajiet 
tikkonsisti fil-promozzjoni tal-ħolqien ta’ 
kultura tat-tixjiħ attiv f'ambjent 
sostenibbli kif ukoll mingħajr ostakoli fuq 
bażi tul il-ħajja u b'dan il-mod tiżgura li l-
popolazzjoni attwali ta’ persuni li qed 
joqorbu s-sittin sena u 'l fuq minnhom li 
qed tikber b’rata mgħaġġla, li huma, 
b'mod ġenerali, aktar b'saħħithom u b’livell 
ta’ edukazzjoni ogħla minn kwalunkwe
grupp ta’ età ta' qabilhom, ikollhom 
opportunitajiet tajbin għal impjieg u 
parteċipazzjoni attiva fil-ħajja tal-familja 
u fis-soċjetà.

Or. en
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Emenda 38
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu billi jiżgura aċċess 
universali u ugwali lill-kura tas-saħħa. 
Dan jista’ jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa 
u tal-kura soċjali.

Or. pl

Emenda 39
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Fattur kruċjali f'dan huwa 
l-aċċess fis-servizzi soċjali u tas-saħħa.
Dan jista’ jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa 
u tal-kura soċjali.

Or. cs
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Emenda 40
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu għal kulħadd. It-tixjiħ 
f'saħħtu huwa l-proċess li fih ikunu 
ottimizzati l-opportunitajiet għall-benessri 
fiżiku, soċjali u mentali biex ikun żgurat li 
l-anzjani jieħdu sehem attiv fis-soċejtà 
mingħajr diskriminazzjoni u biex jieħdu 
pjaċir jgħixu ħajja indipendenti ta' 
kwalità tajba b'tixjiħ f'saħħtu jista' wkoll 
jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa 
u tal-kura soċjali.

Or. en

Emenda 41
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.
F'dan il-kuntest, waqt li wieħed jilħaq l-
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età tal-pensjoni għandu jkun hemm 
akkumpanjament ta' proġett immirat li 
jħalli l-persuna li qed tixjieħ iżżomm il-
ħiliet tagħha attivi, billi tkompli taħdem 
jew billi tagħmel xogħol volontarju, 
inklużi dawk fi ħdan l-ambitu ta' xogħol 

Or. en

Emenda 42
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu u li l-kuxjenza taċ-ċittadini 
Ewrope tkun sensibilizzata għall-problemi 
marbuta ma' popolazzjoni li qed tixjieħ.
Dan jista’ jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol għal aktar żmien 
u biex jipparteċipaw f'attivitajiet soċjali u 
ta' benefiċċju bħalma huwa l-volontarjat, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa, tal-pensjoni u tal-kura 
soċjali u biex fix-xjuħija jgħixu ħajja 
deċenti.

Or. en

Emenda 43
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 



AM\856841MT.doc 13/77 PE458.631v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali. L-
integrazzjoni komprensiva tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-soċjetà hija vitali 
sabiex tkun evitata kull forma ta' 
segregazzjoni li tkun tista' twassal biex l-
anzjani jqisu lilhom infushom jew jitqiesu 
bħala ċittadini tat-tieni klassi.

Or. el

Emenda 44
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu tal-persuni kollha, 
partikolarment dawk imdaħħlin fiż-żmien, 
bl-appoġġ tal-vitalità u d-dinjità tagħhom. 
It-tixjiħ f'saħħtu huwa l-proċess li fih 
ikunu ottimizzati l-opportunitajiet għall-
benessri fiżiku, soċjali u mentali biex ikun 
żgurat li l-anzjani jieħdu sehem attiv fis-
soċejtà mingħajr diskriminazzjoni u biex 
jieħdu pjaċir jgħixu ħajja indipendenti ta' 
kwalità tajba b'tixjiħ f'saħħtu. Dan jista’ 
wkoll jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
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biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa 
u tal-kura soċjali.

Or. en

Emenda 45
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu tal-persuni kollha, 
partikolarment dawk imdaħħlin fiż-żmien, 
bl-appoġġ tal-vitalità u d-dinjità tagħhom. 
Dan jista’ jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi 
b'livell ogħla ta' servizzi u f'ambjent 
mingħajr ostakoli u biex jitrażżan il-piż 
fuq is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

Or. en

Emenda 46
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
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bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.
Persuni mdaħħlin fiż-żmien li għandhom 
kundizzjonijiet kroniċi imma li għajr dan 
jinsabu f'saħħithom għandu 
jingħatalhom trattament mingħajr 
preġudizzju jew diskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 47
Martin Kastler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu tal-persuni kollha, 
partikolarment dawk imdaħħlin fiż-żmien, 
filwaqt li jappoġġja l-vitalità u d-dinjità 
tagħhom. It-tixjiħ f'saħħtu huwa l-proċess 
li fih ikunu ottimizzati l-opportunitajiet 
għall-benessri fiżiku, soċjali u mentali 
biex ikun żgurat li l-anzjani jieħdu sehem 
attiv fis-soċejtà mingħajr diskriminazzjoni 
u biex jieħdu pjaċir jgħixu ħajja 
indipendenti ta' kwalità tajba. Dan jista’ 
wkoll jikkontribwixxi biex tikber il-
parteċipazzjoni tal-persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol, biex titjieb il-
kwalità tal-ħajja tagħhom bħala individwi u 
biex jitrażżan il-piż fuq is-sistemi tas-saħħa 
u tal-kura soċjali.

Or. en
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Emenda 48
Elisabeth Morin-Chartier, Alojz Peterle

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa jagħmilha 
dejjem aktar importanti li jiġi promoss it-
tixjiħ f’saħħtu. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

(5) Il-proporzjon dejjem akbar ta’ persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fl-Ewropa u ż-żieda 
konsegwenti fil-kundizzjonijiet kroniċi 
jagħmilha dejjem aktar importanti li jiġi 
promoss it-tixjiħ f’saħħtu u jkunu 
żviluppati kontroriskji tas-saħħa marbuta 
mal-proċess tat-tixjiħ, bħalma hi l-
malnutrizzjoni. Dan jista’ jikkontribwixxi 
biex tikber il-parteċipazzjoni tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien fis-suq tax-xogħol, 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tagħhom 
bħala individwi u biex jitrażżan il-piż fuq 
is-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali.

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-mard li jsofru bih l-persuni mdaħħlin fiż-żmien huwa riżultat ta' fatturi ta' sistemi 
ta' dieti,li wħud minnhom ilhom fihom sa minn tfulithom. Dawn il-fatturi huma ġeneralment 
komposti minn tibdiliet li jokkorru b'mod naturali mal-proċess tat-tixjiħ. Fl-UE l-ispejjeż 
marbuta mas-saħħa ta' persuni li jsofru minn malnutrizzjoni huwa stmat li jlaħħaq il-€120 
biljun fis-sena.

Emenda 49
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Għandhom jittieħdu aktar miżuri 
biex ikun affrontat l-iżolament tal-
ġenerazzjoni li qed tixjieħ fit-rigward tal-
informazzjoni. L-aċċess lejn it-teknoloġiji 
ġodda u l-użu tagħhom huwa kundizzjoni 
bażika għal tixjiħ attiv u inklużjoni
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soċjali.

Or. cs

Emenda 50
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-tixjiħ attiv kiseb importanza 
strateġika sa mill-impatt tal-kriżi 
ekonomika, li wasslet għal żieda massiva 
ta' qgħad tal-ħaddiema l-iktar kbar fl-età 
u l-prekarjetà li dejjem qed tikber tal-
qgħad, jippreżenta sfida ulterjuri biex 
jintlaħqu l-objettivi ta' Strateġija Ewropa 
2020 li tinvolvi persuni mdaħħlin fiż-
żmien, bħalma huma l-inklużjoni u t-
tnaqqis tal-għadd tal-persuni li huma fir-
riskju tal-faqar.

Or. it

Emenda 51
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) It-tixjiħ f'saħħtu għandu jkun 
proċess li jagħti l-possibilità lill-persuni 
biex jieħdu l-kontroll huma stess u jtejbu 
saħħithom, bis-saħħa ta' aċċess ġust 
għall-kura tas-saħħa ta' kwalità u l-kura 
fuq medda twila ta' żmien. It-tixjiħ 
f'saħħtu jista' jinkiseb billi l-persuna 
tinvolvi ruħha f'attività fiżika xierqa, 
tiekol b'mod san u tieħu l-medikazzjoni
korretta fix-xjuħija, kif ukoll billi telimina 
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abbużi fuq l-anzjani, li jinkludu dak 
fiżiku, sesswali, psikoloġiku u finanzjarju 
u l-abbandun.

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Sabiex jippromwovu t-tixjiħ attiv, is-sistemi tas-saħħa għandhom jiffukaw fuq il-promozzjoni 
tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, kif ukoll l-eliminazzjoni tal-abbuż, li minnu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien jsofru sikwit u li jikkostitwixxi vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

Emenda 52
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-promozzjoni u l-ippjanar għal 
strateġija ta' tixjiħ f'saħħtu għandhom, 
fil-kuntest tal-problemi bħalma huma l-
kriżijiet ekonomiċi u soċjali li jaffettwaw 
ħafna pajjiżi Ewropej, jieħdu 
inkonsiderazzjoni sezzjonijiet vulnerabbli 
ta' soċjetà u l-forza tax-xogħol biex jevita 
kull frammentazzjoni tas-suq tal-impjiegi 
u kull żieda fil-livelli tal-faqar.

Or. el

Emenda 53
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni ressqet il-fehmiet 
tagħha dwar l-isfidi demografiċi li qed 
tiffaċċja l-UE u dwar l-opportunitajiet 
sabiex dawn jiġu indirizzati fil-

(6) Il-Kummissjoni ressqet il-fehmiet 
tagħha dwar l-isfidi demografiċi li qed 
tiffaċċja l-UE u dwar l-opportunitajiet
sabiex dawn jiġu indirizzati fil-
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komunikazzjonijiet tagħha dwar ‘Il-ġejjieni 
demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità’ tat-12 ta’ Ottubru 2006 u 
f’‘Kif għandna nittrattaw l-impatt tat-tixjiħ 
tal-popolazzjoni fl-UE’ tal-
21 ta’ April 2009.

komunikazzjonijiet tagħha dwar ‘Il-ġejjieni 
demografiku tal-Ewropa, il-bidla ta’ sfida 
f’opportunità’ tat-12 ta’ Ottubru 2006 u 
f’‘Kif għandna nittrattaw l-impatt tat-tixjiħ 
tal-popolazzjoni fl-UE’ tal-
21 ta’ April 2009. Waħda minn dawn l-
isfidi hija ż-żieda fil-għadd ta' persuni 
mdaħħlin fiż-żmien li jeħtieġu l-kura; 
ħafna minn din il-kura qed tkun 
ipprovduta minn persuni li jagħmlu l-
kura mingħajr ma jitħallsu.  Din ir-
riżorsa importanti hija taħt pressjoni.

Or. en

Emenda 54
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Id-diversità kulturali u etnika tal-
ġenerazzjonijiet aktar anzjani fl-Ewropa 
se tkompli tiżdied aktar. Jeħtieġ 
għaldaqstant li jkunu promossi b'mod 
attiv opportunitajiet ugwali u biex tkun 
inkoraġġita l-parteċipazzjoni. Ċittadini 
attivi minn sfondi kulturali differenti 
għandhom funzjonijiet importanti ta' 
tgħaqqid fis-soċjetà, fl-inkoraġġiment tal-
integrazzjoni u l-kontribuzzjoni lill-
ekonomija.

Or. en

Emenda 55
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fit-22 ta’ Frar 2007, il-Kunsill adotta 
riżoluzzjoni dwar ‘Opportunitajiet u sfidi 
tal-bidla demografika fl-Ewropa: il-
kontribut ta' persuni aktar avvanzati fl-età 
għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali’, li 
enfasizzat il-ħtieġa li jikbru l-
possibbiltajiet ta’ parteċipazzjoni attiva 
min-naħa ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien, l-
opportunitajiet ekonomiji ġodda (“l-
ekonomija tal-fidda") iġġenerati mit-talba 
dejjem tikber min-naħa tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien għal ċerti prodotti u 
servizzi, kif ukoll l-importanza ta’
immaġni pubblika pożittiva tal-persuni 
f’età aktar avvanzata.

(7) Fit-22 ta’ Frar 2007, il-Kunsill adotta 
riżoluzzjoni dwar ‘Opportunitajiet u sfidi 
tal-bidla demografika fl-Ewropa: il-
kontribut ta' persuni aktar avvanzati fl-età 
għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali’, li 
enfasizzat il-ħtieġa li jikbru l-
possibbiltajiet ta’ parteċipazzjoni attiva 
min-naħa ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien, l-
opportunitajiet ekonomiji ġodda (“l-
ekonomija tal-fidda") iġġenerati mit-talba 
dejjem tikber min-naħa tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien għal ċerti prodotti u 
servizzi, kif ukoll l-importanza tal-aqwa 
saħħa possibbli u kwalità ta' ħajja (li 
tinkludi aċċess lejn kura tas-saħħa xierqa 
u ta' kwalità għodja) u immaġni pubblika 
pożittiva tal-persuni f’età aktar avvanzata.

Or. en

Emenda 56
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-konferenza ‘Flimkien għas-Saħħa 
Mentali u l-Benessri’, li kienet ittellgħet fi 
żmien il-Presidenza Slovena tal-UE, fit-
12-13 ta' Ġunju 2008, nediet ‘Il-Patt 
Ewropew għas-Saħħa u l-Benessri 
Mentali’.

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Il-Patt għandu l-ħsieb li jiżviluppa rakkomandazzjonijiet li huma komunament appoġġjati 
f'ħames oqsma, fosthom, is-saħħa mentali fil-persuni mdaħħlin fiż-żmien. L-indirizzar tal-
kwistjoni tas-saħħa mentali huwa essenzjali fil-promozzjoni tat-tixjiħ attiv u l-koeżjoni soċjali 
fl-UE.
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Emenda 57
Martin Kastler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fit-8 ta’ Ġunju 2009, il-Kunsill adotta 
l-Konklużjonijiet dwar 'Opportunitajiet 
Indaqs għan-nisa u l-irġiel: tixjiħ attiv u 
dinjituż’, li jirrikonoxxu li fl-UE l-irġiel u 
n-nisa f’età aktar avvanzata għandhom 
quddiem wiċċhom sfidi serji filwaqt li 
jippruvaw jgħixu ħajja attiva u jixjieħu 
b’dinjità, u jipproponu għadd ta’ miżuri 
għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni.

(8) Fit-8 ta’ Ġunju 2009, il-Kunsill adotta 
l-Konklużjonijiet dwar 'Opportunitajiet 
Indaqs għan-nisa u l-irġiel: tixjiħ attiv u 
dinjituż’, li jirrikonoxxu li fl-UE l-irġiel u 
n-nisa f’età aktar avvanzata għandhom 
quddiem wiċċhom sfidi serji filwaqt li 
jippruvaw jgħixu ħajja attiva u jixjieħu 
b’dinjità, u jipproponu għadd ta’ miżuri 
għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni 
inter alia biex jippromwovu poltiki ta' 
tixjiħ attiv, waqt li jieħdu 
inkonsiderazzjoni sitwazzjonijiet differenti 
fil-varji Stati Membri u l-isfidi differenti li 
jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa u l-
irġiel.

Or. en

Emenda 58
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fl-20 ta’ Novembru 2009 il-Kunsill 
adotta l-Konklużjonijiet dwar ‘Tixjiħ 
f’saħħtu u dinjituż’, fejn stieden lill-
Kummissjoni, fost l-oħrajn, ‘biex 
tiżviluppa attivitajiet biex tikber il-
kuxjenza u biex jiġi promoss it-tixjiħ attiv, 
inkluża l-possibbiltà ta’ Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-

(9) Fl-20 ta’ Novembru 2009 il-Kunsill 
adotta l-Konklużjonijiet dwar ‘Tixjiħ 
f’saħħtu u dinjituż’, fejn stieden lill-
Kummissjoni, fost l-oħrajn, ‘biex 
tiżviluppa attivitajiet biex tikber il-
kuxjenza u biex jiġi promoss it-tixjiħ attiv, 
inkluża l-possibbiltà ta’ Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-
Ġenerazzjonijiet fl-2012’. Dawn il-
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Ġenerazzjonijiet fl-2012’. konklużjonijiet jenfasizzaw ukoll l-
importanza li jittieħdu inkonsiderazzjoni 
l-kwistjonijiet relatati mal-kura informali 
u mal-persuni li jikkuraw, li hija 
importanti ħafna fil-kuntest ta' solidarjetà 
interġenerazzjonali. 

Or. en

Emenda 59
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a)  Is-sena 2012 kellha tkun magħżula 
bħala s-Sena Ewropea dwar Tixjiħ Attiv u 
s-Solidarjetà Interġenerazzjonali, kif 
speċifikament mitluba mill-Parlament 
Ewropew f'dibattiti tal-kumitat u fir-
riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 
2010 fuq l-isfida demografika u s-
solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet, bl-eżitu 
finali jkun bħala proposta uffiċjali mill-
Kummissjoni tal-UE biex tħabbar l-
għażla għal din is-sena Ewropea.

Or. de

Emenda 60
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-Komunikazzjoni tagħha ‘Ewropa 
2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza tal-Unjoni 
Ewropea li tippromwovi popolazzjoni li 

(10) Fil-Komunikazzjoni tagħha ‘Ewropa 
2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv’, il-Kummissjoni 
enfasizzat l-importanza tal-Unjoni 
Ewropea li tippromwovi popolazzjoni li 
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tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi 
tal-koeżjoni soċjali u produttività ogħla. 
Fiha pproponiet l-inizjattiva ewlenija 
‘Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda’ li 
skontha l-Istati Membri għandhom 
primarjament jippromwovu l-politiki ta’ 
tixjiħ attiv, kif ukoll inizjattiva ewlenija 
oħra dwar 'Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’. Biex jinkisbu dawn l-għanijiet ta’ 
politika tenħtieġ azzjoni mil-livelli kollha 
ta’ gvern u bosta partijiet interessati mhux 
governattivi; fil-livell tal-Unjoni dawn 
imbagħad jistgħu jkunu sostnuti bl-
attivitajiet tas-Sena Ewropea li jimmiraw li 
jkabbru l-kuxjenza u li jippromwovu l-
iskambju ta’ prassi tajba. Il-koordinaturi 
nazzjonali għandhom jaraw li l-azzjoni 
nazzjonali tkun waħda koordinata u li tkun 
konsistenti mal-għanijiet ġenerali tas-Sena 
Ewropea. Hija ppjanata wkoll il-
parteċipazzjoni ta’ istituzzjonijiet u 
partijiet interessati oħrajn.

tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi 
tal-koeżjoni soċjali u produttività ogħla. 
Fiha pproponiet l-inizjattiva ewlenija 
‘Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda’ li 
skontha l-Istati Membri għandhom 
primarjament jippromwovu l-politiki ta’ 
tixjiħ attiv, kif ukoll inizjattiva ewlenija 
oħra dwar 'Pjattaforma Ewropea kontra l-
Faqar’. Biex jinkisbu dawn l-għanijiet ta’ 
politika tenħtieġ azzjoni mil-livelli kollha 
ta’ gvern u bosta partijiet interessati mhux 
governattivi; fil-livell tal-Unjoni dawn 
imbagħad jistgħu jkunu sostnuti bl-
attivitajiet tas-Sena Ewropea li jimmiraw li 
jkabbru l-kuxjenza u li jippromwovu l-
iskambju ta’ prassi tajba. Il-koordinaturi 
nazzjonali għandhom jaraw li l-azzjoni 
nazzjonali tkun waħda koordinata u li tkun 
konsistenti mal-għanijiet ġenerali tas-Sena 
Ewropea. Huma ppjanati wkoll il-
parteċipazzjoni u l-involviment sħiħ ta' 
istituzzjonijiet oħra u atturi soċjali oħra li 
diġà qed jaħdmu f'dan is-settur, fil-
programmazzjoni u fl-implimentazzjoni 
tal-appoġġ soċjali u tal-miżuri ta' żvilupp.

Or. it

Emenda 61
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Idealment is-Sena Ewropea 
għandha tirriżulta fil-ħolqien ta' netwerk 
għal skambju ta' esperjenzi u s-
soluzzjonijiet varji adottati f'livell 
nazzjonali u lokali fis-settur inkwistjoni.

Or. it
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Emenda 62
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fis-7 ta’Ġunju 2010 il-Kunsill adotta 
l-Konklużjonijiet dwar ‘It-Tixjiħ Attiv’ 
filwaqt li stieden il-Kummissjoni ‘biex 
tkompli tħejji Sena Ewropea għat-Tixjiħ 
Attiv fl-2012 li tulha jistgħu jiġu 
enfasizzati l-benefiċċji tat-tixjiħ attiv u l-
kontribuzzjoni ta’ dan għas-solidarjetà bejn 
il-ġenerazzjonijiet u jiġu pubbliċizzati 
dawk l-inizjattivi li jawguraw tajjeb fejn 
jidħol sostenn lit-tixjiħ attiv fil-livelli 
kollha’.

(11) Fis-7 ta’Ġunju 2010 il-Kunsill adotta 
l-Konklużjonijiet dwar ‘It-Tixjiħ Attiv’ 
filwaqt li stieden il-Kummissjoni ‘biex 
tkompli tħejji Sena Ewropea għat-Tixjiħ 
Attiv fl-2012 li tulha jistgħu jiġu 
enfasizzati l-benefiċċji tat-tixjiħ f'saħħtu u 
attiv u l-kontribuzzjoni ta’ dan għas-
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u jiġu 
pubbliċizzati dawk l-inizjattivi li jawguraw 
tajjeb fejn jidħol sostenn lit-tixjiħ f'saħħtu 
u attiv fil-livelli kollha’.

Or. en

Emenda 63
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni 
fil-11 ta’ Novembru 2010, 
riżoluzzjoni‘dwar l-isfida demografika u 
s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet’, billi 
stieden lill-Istati Membri biex t-tixjiħ attiv 
isir waħda mill-prijoritajiet għas-snin li 
ġejjin u enfasizza li s-Sena Ewropea 2012 
għandha, b’mod partikolari, tenfasizza l-
kontribut li l-persuni mdaħħlin fiż-żmien 
jagħtu lis-soċjetà u tipprovdi l-
opportunitajiet biex ikunu inkoraġġiti s-
solidarjetà, il-kooperazzjoni u l-fehim 
bejn il-ġenerazzjonijiet.

Or. en
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Emenda 64
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fil-11 ta’ Novembru 2010 l-
Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni 
‘dwar l-isfida demografika u s-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet’, billi stieden lill-
Istati Membri jagħmlu t-tixjiħ attiv waħda 
mill-prijoritajiet għas-snin li ġejjin u 
enfasizza li s-Sena Ewropea 2012 
għandha, b’mod partikolari, tenfasizza l-
kontribut li l-persuni mdaħħlin fiż-żmien 
jagħtu lis-soċjetà u tipprovdi l-
opportunitajiet biex ikunu inkoraġġiti s-
solidarjetà, il-kooperazzjoni u l-fehim 
bejn il-ġenerazzjonijiet.

Or. en

Emenda 65
Martin Kastler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-opinjonijiet miġbura mill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-
Kumitat tar-Reġjuni jenfasizza wkoll l-
importanza għal Ewropa li għandha 
kultura ta' tixjiħ attiv. Aspett partikulari 
minnu jikkonċerna l-kura u ħarsien 
transġenerazzjonali li l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew jirreferi 
għalih bħala diżordnijiet relatati mal-età 
fl-opinjoni tiegħu fl-‘L-impatt tat-tixjiħ 
tal-popolazzjoni fuq is-sistema tas-saħħa 
u l-benessri’ tal-15 ta' Lulju 2010
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Or. de

Emenda 66
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' 
Novembru 2010 fuq l-isfidi demografiċi u 
s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, il-
Parlament Ewropew laqa' bil-miftuħ il-
fatt li ħafna organizzazzjonijiet volontarji 
ddikjaraw id-29 ta' April bħala l-ġurnata 
tas-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet.  
Barra minn hekk, huwa ħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tfassal 
rakkomandazzjoni li s-sena 2012 tkun 
magħżula bħala s-Sena Ewropea dwar 
Tixjiħ Attiv u Solidarjetà 
Interġenerazzjonali b'enfasi fuq il-
kontribut ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien 
lejn is-soċjetà u t-tiftix ta' modi differenti 
ta' kif ikunu inklużi persuni żgħar u ikbar 
fl-età f'inizjattivi konġunti. 

Or. de

Emenda 67
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fit-Tieni Rapport Biennali tagħha 
l-Kummissjoni rrapportat fuq is-servizzi 
soċjali ta' interess ġenerali li waqt li 
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hemm żieda fuq it-talba għal servizzi 
soċjali u tas-saħħa, ħafna pajjiżi qed 
jesperjenzaw nuqqas ta' ħaddiema fis-
settur tal-kura, xi ftit minħabba t-tixjiħ 
tal-ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tal-
kura, u li hemm rata għolja ta' tibdil ta' 
persunal. Minħabba r-rwol prinċipali tal-
persunal fis-servizzi tal-kura, l-affrontar 
ta' dawn in-nuqqasijiet huwa neċessarju 
sabiex ikun żgurat li s-servizzi soċjali u 
dawk tal-kura tas-saħħa li għandhom 
biżżejjed kwalità huma aċċessibbli biex 
jappoġġjaw t-tixjiħ attiv.

Or. en

Emenda 68
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-politiki 
dwar l-inklużjoni soċjali bil-għan li 
jinħolqu opportunitajiet fi stadji differenti 
ta’ ħajjet in-nies u biex jitħarsu mir-riskju 
ta’ esklużjoni soċjali.

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ f'saħħtu u attiv, il-
Kummissjoni pproponiet li jogħlew ir-rati 
tal-impjiegi tal-persuni avvanzati fl-età 
permezz ta’ innovazzjoni fl-
organizzazzjoni tax-xogħol u biex tikber l-
impjegabbiltà ta’ ħaddiema aktar avvanzati 
fl-età billi jakkwistaw aktar ħiliet u jieħdu 
sehem fi skemi ta’ tagħlim tul il-ħajja. Il-
linja gwida 10 tenfasizza l-ħtieġa li 
jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien soċjali, it-
tagħlim tul il-ħajja u l-politiki dwar l-
inklużjoni soċjali bil-għan li jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti ta’ ħajjet 
in-nies u biex jitħarsu mir-riskju ta’ 
esklużjoni soċjali.



PE458.631v01-00 28/77 AM\856841MT.doc

MT

Or. en

Emenda 69
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-politiki 
dwar l-inklużjoni soċjali bil-għan li 
jinħolqu opportunitajiet fi stadji differenti 
ta’ ħajjet in-nies u biex jitħarsu mir-riskju 
ta’ esklużjoni soċjali.

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-politiki 
dwar l-inklużjoni soċjali bil-għan li 
jinħolqu opportunitajiet fi stadji differenti 
ta’ ħajjet in-nies u biex jitħarsu mir-riskju 
tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 70
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 

(12) Fil-proposta tagħha tas-
27 ta’ April 2010 għal Deċiżjoni tal-
Kunsill dwar “Linji gwida għall-politiki 
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dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-politiki 
dwar l-inklużjoni soċjali bil-għan li 
jinħolqu opportunitajiet fi stadji differenti 
ta’ ħajjet in-nies u biex jitħarsu mir-riskju 
ta’ esklużjoni soċjali.

dwar ix-xogħol tal-Istati Membri", li skont 
il-linji gwida 7 u 8 tappella biex l-Istati 
Membri jżidu l-parteċipazzjoni tal-forza 
tax-xogħol permezz ta' politiki biex 
jippromwovu t-tixjiħ attiv, il-Kummissjoni 
pproponiet li jogħlew ir-rati tal-impjiegi 
tal-persuni avvanzati fl-età permezz ta’ 
innovazzjoni fl-organizzazzjoni tax-xogħol 
u biex tikber l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema 
aktar avvanzati fl-età billi jakkwistaw aktar 
ħiliet u jieħdu sehem fi skemi ta’ tagħlim 
tul il-ħajja. Il-linja gwida 10 tenfasizza l-
ħtieġa li jissaħħu s-sistemi ta’ ħarsien 
soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja kif ukoll 
politiki dwar l-inklużjoni f'ambjent 
mingħajr ostakoli bil-għan li jinħolqu 
opportunitajiet fi stadji differenti ta’ ħajjet 
in-nies, biex jitħarsu mir-riskju ta’ 
esklużjoni soċjali u biex tissaħħaħ il-
parteċipazzjoni attiva tagħhom fis-soċjetà.

Or. en

Emenda 71
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Konferenza fuq it-‘Tixjiħ Attiv u 
Fi Stat Tajjeb ta' Saħħa’, li ttellgħet taħt 
il-Presidenza Spanjola tal-UE, fid-29 u t-
30 ta' April 2010, ippreżentat prattiki 
tajbin li saru fl-Ewropa fil-qasam tal-
parteċipazzjoni soċjali u s-solidarjetà 
interġenerazzjonali. 

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Il-Konferenza fuq it-‘Tixjiħ Attiv u fi Stat Tajjeb ta' Saħħa’ hija importanti f'termini ta' 
preżentazzjoni ta' aspetti prinċipali biex tibqa' soda l-awtonomija tas-saħħa u dik personali 
tal-anzjani, kif ukoll fil-promozzjoni ta' relazjoni interġenerazzjonali.
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Emenda 72
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta li hemm bejn id-diżabbiltà u t-
tixjiħ. B’mod partikolari jkunu rilevanti 
azzjonijiet dwar l-aċċessibbiltà skont il-
Pjan għall-approċċi kollha (Design for all 
approaches). Barra minn dan, l-UE u l-
Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi 
dispożizzjonijiet rilevanti għall-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien.

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta frekwenti li hemm bejn id-
diżabbiltà u t-tixjiħ. B’mod partikolari 
jkunu rilevanti azzjonijiet dwar l-
aċċessibbiltà skont il-Pjan għall-approċċi 
kollha (Design for all approaches). L-
azzjonijiet biex jappoġġjaw ħajja 
indipendenti u inklużjoni fil-komunità 
huma relevanti, inklużi dawk diretti lejn 
persuni mdaħħla fiż-żmien li għandhom 
diżabbiltajiet, bi ħtieġa ta' livell għoli ta' 
appoġġ u bi bżonnijiet kumplessi, li huma 
partikolarment vulnerabbli u suxxettibbli 
għall-esklużjoni soċjali. Barra minn dan, l-
UE u l-Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi fost 
affarijiet oħra dispożizzjonijiet rilevanti 
għall-persuni mdaħħlin fiż-żmien. Ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
fuq it-tixjiħ u d-diżabbiltà fis-seklu 21, 
adottata fl-2009, għandha l-ħsieb li 
tippromwovi l-awtonomija u ħajja 
indipendenti għal persuni li qed jixjieħu 
b'diżabbiltajiet, biex titjieb il-kwalità tas-
servizzi u tiżgura aċċess ugwali għalihom.  
Jistieden lill-Istati Membri biex jaddottaw 
approċi innovattivi.

Or. en
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Emenda 73
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta li hemm bejn id-diżabbiltà u t-
tixjiħ. B’mod partikolari jkunu rilevanti 
azzjonijiet dwar l-aċċessibbiltà skont il-
Pjan għall-approċċi kollha (Design for all 
approaches). Barra minn dan, l-UE u l-
Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi 
dispożizzjonijiet rilevanti għall-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien.

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta frekwenti li hemm bejn id-
diżabbiltà u t-tixjiħ. B’mod partikolari 
jkunu rilevanti azzjonijiet dwar l-
aċċessibbiltà skont il-Pjan għall-approċċi 
kollha (Design for all approaches). L-
azzjonijiet biex jappoġġjaw ħajja 
indipendenti u inklużjoni fil-komunità 
huma relevanti, inklużi dawk diretti lejn 
persuni mdaħħla fiż-żmien li għandhom 
diżabbiltajiet, bi ħtieġa ta' livell għoli ta' 
appoġġ u bi bżonnijiet kumplessi, li huma 
partikolarment vulnerabbli u suxxettibbli 
għall-esklużjoni soċjali. Barra minn dan, l-
UE u l-Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi fost 
affarijiet oħra dispożizzjonijiet rilevanti 
għall-persuni mdaħħlin fiż-żmien. Ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
fuq it-tixjiħ u d-diżabbiltà fis-seklu 21, 
adottata fl-2009, għandha l-ħsieb li 
tippromwovi l-awtonomija u ħajja 
indipendenti għal persuni li qed jixjieħu 
b'diżabbiltajiet, biex titjieb il-kwalità tas-
servizzi u tiżgura aċċess ugwali għalihom.  
Jistieden lill-Istati Membri biex jaddottaw 
approċi innovattivi.

Or. en
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Emenda 74
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Pjan ta’ Azzjoni Ewropew dwar id-
Diżabbiltà li jinkludi azzjonijiet rilevanti 
għan-nies imdaħħlin fiż-żmien minħabba 
fir-rabta li hemm bejn id-diżabbiltà u t-
tixjiħ. B’mod partikolari jkunu rilevanti 
azzjonijiet dwar l-aċċessibbiltà skont il-
Pjan għall-approċċi kollha (Design for all 
approaches). Barra minn dan, l-UE u l-
Istati Membri kollha ffirmaw il-
Konvenzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-
persuni b’diżabbiltà li tinkludi 
dispożizzjonijiet rilevanti għall-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien.

(14) Il-Kummissjoni qed timplimenta l-
Istrateġija l-ġdida Ewropea dwar id-
Diżabbiltà, 2010-2020, ‘Impenn mill-Ġdid 
għal Ewropa Mingħajr Ostakoli’ li 
tinkludi azzjonijiet rilevanti għan-nies 
imdaħħlin fiż-żmien minħabba fir-rabta li 
hemm bejn id-diżabbiltà u t-tixjiħ. B’mod 
partikolari jkunu rilevanti azzjonijiet dwar 
l-aċċessibbiltà skont il-Pjan għall-approċċi 
kollha (Design for all approaches). Barra 
minn dan, l-UE u l-Istati Membri kollha 
ffirmaw il-Konvenzjoni tal-UE dwar id-
Drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà li tinkludi 
fost affarijiet oħra dispożizzjonijiet 
rilevanti għall-persuni mdaħħlin fiż-żmien.

Or. en

Emenda 75
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni se tuża bejn wieħed 
u ieħor EUR 2 300 000 mill-baġit tal-2011 
biex tipprovdi l-flus primarjament għall-
attivitajiet tal-komunikazzjoni u 
konferenzi tal-UE għas-Sena Ewropea, u 
għandha l-ħsieb li tirriserva ammont 
simili fl-abbozz tal-baġit 2012. 

Or. en
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Emenda 76
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) It-tema tas-Sena Ewropea se tkun 
ta' prijorità fl-attivitjiet tal-
Komunikazzjoni tar-Rappreżentazzjonijiet 
tal-Kummissjoni fl-Istati Membri u fil-
programmi ta' ħidma ta' netwerks ewlenin 
fil-livell Ewropew li huma relevanti li 
jibbenefikaw mill-appoġġ għall-ispejjeż 
kurrenti tagħhom  mill-baġit tal-UE.

Or. en

Emenda 77
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' 
Novembru 2010 fuq l-isfidi demografiċi u 
s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, il-
Parlament Ewropew wissa li r-rati tat-
twelid fl-Istati Membri baqgħu baxxi għal 
għexieren ta' snin, sitwazzjoni li, jekk ma 
tkunx affrontata fi żmien xieraq, tkun 
tpoġġi piż tqil fuq il-ġenerazzjonijiet li 
telgħin u twassal għal kunflitt dwar il-
qsim tal-piżijiet.  Minħabba l-urġenza ta' 
din il-kwistjoni, approprijazzjonijiet ta' 
baġits eċċezzjonalment għoljin għandhom 
ikunu maħsuba għas-Sena Ewropea dwar 
Tixjiħ Attiv u Solidarjetà 
Interġenerazzjonali, eżempju realistiku 
minħabba li ninsabu fl-2010, fejn l-
Unjoni Ewropea ddisponiet EUR 17-
il miljunm, li minnhom EUR 9 miljun 
kienu maħsuba għal inizjattivi fl-Istati 
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Membri, b'dawn tal-aħħar jagħtu 
EUR 9 miljun oħra għal dan il-għan.

Or. de

Emenda 78
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, il-
programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-informatika, 
il-politika reġjonali u dik tat-trasport, 
jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

(15) It-tixjiħ attiv u b'saħħtu jinsab fil-
mira ta’ bosta programmi tal-Unjoni 
bħalma hu l-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-programm PROGRESS, il-Programm 
għat-Tagħlim Tul il-Ħajja, il-programm 
tas-Saħħa Pubblika, il-programmi speċifiċi 
dwar it-teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, il-
programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-informatika, 
il-politika reġjonali u dik tat-trasport, 
jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.
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Or. en

Emenda 79
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, il-
programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-informatika,
il-politika reġjonali u dik tat-trasport, 
jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Fil-kuntest ta' ‘Ewropa 
2020’, il-Kummissjoni pproponiet tnedija 
ta' proġett pilota fuq it-tixjiħ attiv u 
f'saħħtu fil-bidu tal-2011 fi ħdan il-qafas 
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni. Dan il-
proġett pilota, li huwa l-ewwel sħubija ta' 
innovazzjoni, ikun jinkludi innovazzjoni 
soċjali li qed tfittex biex tippromwovi 
kwalità aħjar ta' ħajja, tipprevjeni l-mard, 
ittejjeb in-netwerks soċjali mas-setturi 
pubbliċi u bejn l-imsieħba soċjali u biex 
tippromwovi l-introduzzjoni ta' teknoloġiji 
ġodda li jappoġġjaw il-kwalità tal-ħajja.   
Huwa jfittex ukoll li jżid il-medda tal-
ħajja f'saħħitha taċ-ċittadini b'sentejn 
sal-2020. Il-kofinanzjament mill-Unjoni 
għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea se jsir 
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skont il-prijoritajiet u r-regoli li japplikaw, 
fuq bażi annwali jew multiannwali, għal 
programmi u linji baġitarji awtonomi 
eżistenti fil-qasam tax-xogħol, l-affarijiet 
soċjali u l-opportunitajiet indaqs. Fejn ikun 
il-każ, il-programmi u l-politiki f’oqsma 
oħrajn, bħal dak tal-edukazzjoni u l-
kultura, is-saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-
informatika, il-politika reġjonali u dik tat-
trasport, jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

Or. en

Emenda 80
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, il-programm tas-Saħħa 
Pubblika, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-

(15) It-tixjiħ attiv jinsab fil-mira ta’ bosta 
programmi tal-Unjoni bħalma hu l-Fond 
Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-programm 
PROGRESS, il-Programm għat-Tagħlim 
Tul il-Ħajja, id-Direttiva dwar il-Kura tas-
Saħħa Transkonfinali u l-programm tal-
Azzjoni Komunitarja fil-Qasam tas-Saħħa 
2008-2013, il-programmi speċifiċi dwar it-
teknoloġiji tal-informatika u tal-
komunikazzjoni u d-dwar ix-xjenzi 
soċjoekonomiċi u x-xjenzi umani fis-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Iżvilupp, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar ‘It-tixjiħ 
xieraq fis-soċjetà tal-informatika’, il-
Programm Konġunt Ambient Assisted 
Living (AAL) għar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni bi proġetti 
pilota effettivi dwar l-ICT għat-Tixjiħ 
Xieraq u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-
mobbiltà urbana. Il-kofinanzjament mill-
Unjoni għall-attivitajiet tas-Sena Ewropea 
se jsir skont il-prijoritajiet u r-regoli li 
japplikaw, fuq bażi annwali jew 
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xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, il-
programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-informatika, 
il-politika reġjonali u dik tat-trasport, 
jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

multiannwali, għal programmi u linji 
baġitarji awtonomi eżistenti fil-qasam tax-
xogħol, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, il-
programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn, 
bħal dak tal-edukazzjoni u l-kultura, is-
saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà tal-informatika, 
il-politika reġjonali u dik tat-trasport, 
jistgħu jsostnu s-Sena Ewropea.

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

L-Istrateġija tal-UE dwar is-Saħħa hija marbuta sew mat-tixjiħ attiv, minħabba li 
tinkoraġġixxi dieta sana, attività fiżika lill-etajiet kollha u aċċess ġust lejn il-kura tas-saħħa.

Emenda 81
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Sabiex tkun żgurata l-
parteċipazzjoni ta' medda differenti ta' 
organizzazzjonijiet, il-proċeduri 
ssimplifikati għandhom ikun disponibbli 
għal avvenimenti u ħidmiet ta' skala 
iżgħar.

Or. en

Emenda 82
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-valur li xejn ma jeħodlu postu tal-
familja bħala unità soċjali, naturali u 
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fundamentali, għandu jkun rikonoxxut 
meta jitpoġġew fil-prattika l-inizjattivi 
marbuta mas-Sena Ewropea, hekk kif 
għandu jkun ir-rwol ewlieni tiegħu fl-
edukazzjoni, fit-taħriġ u fit-trobbija ta' 
persuni żgħar fl-età, u fl-iżvilupp tas-
solidarjetà interġenerazzjonali. 

Or. it

Emenda 83
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-inizjattivi dwar it-tixjiħ 
demografiku marbut mas-Sena Ewropea 
għandu jistimola l-ħsieb ta' kif għandhom 
jiġġeddu l-ħarsien soċjali u s-sistemi ta' 
solidarjetà, bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-
imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili u l-
organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ.

Or. it

Emenda 84
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni tipproponi biex 
tniedi Sħubija Innovattiva ta' Tixjiħ Attiv 
u f'Saħħtu (SITAS) taħt l-inizjattiva 
ewlenija Ewropa 2020 'Unjoni tal-
Innovazzjoni' li tindirizza individwi bħala 
pazjenti u konsumaturi minn 
soluzzjonijiet innovattivi li qed 
jiżviluppaw, testi kliniċi, mediċini u 
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trattamenti biex jiġġieldu u jindirizzaw 
mard maġġuri, kroniku u rari. Is-SITAS 
se tiffoka fuq sistemi soċjali u ta' kura 
tas-saħħa billi tiżviluppa politiki 
innovattivi u mudelli ta' negozju għal 
sistemi ta' kura aktar integrati għal 
persuni mdaħħin fiż-żmien (inklużi dawk 
li huma bbażati fid-djar u li jieħdu ħsieb 
tagħhom infushom). Is-SITAS se timmira 
wkoll lejn swieq marbuta mal-UE, fejn 
tikkontribwixxi biex tagħti l-possibilità lil 
persuni mdaħħlin fiż-żmien biex jgħixu 
ħajja indipendenti u attiva billi 
tippromwovi l-iżvilupp u l-effiċjenza ta' 
prodotti innovattivi, għodod u servizzi, 
inklużi dawk ibbażati fuq l-ICT, addattati 
speċifikament għal persuni mdaħħlin fiż-
żmien. Bħalma l-objettivi u l-attivitajiet 
ippjanati tas-SITAS u tas-Sena Ewropea 
huma marbutin fil-qrib flimkien, 
għandhom ikunu żgurati s-sinerġiji bejn 
iż-żewġ inizjattivi.

Or. en

Emenda 85
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Minħabba li numru ta' netwerks 
relevanti fil-livell tal-UE jista' jkun li qed 
jaffaċċjaw issikkar fil-baġits li jistgħu 
jillimitaw il-parteċipazzjoni tagħhom fis-
Sena Ewropea, dan għandu jittieħed 
inkonsiderazzjoni jekk kemm-il darba 
jkun hemm aktar flus disponibbli fil-livell 
ta' Unjoni.

Or. en



PE458.631v01-00 40/77 AM\856841MT.doc

MT

Emenda 86
Marian Harkin, Jelko Kacin

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Is-sinerġiji bejn is-Sena Ewropea 
tal-Volontarjat 2011 u s-Sena Ewropea 
dwar Tixjiħ Attiv 2012 għandhom ikunu 
promossi.

Or. en

Emenda 87
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u 
Solidarjetà Interġenerazzjonali (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. en

Emenda 88
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv - Il-
promozzjoni tas-solidarjetà bjen il-
ġenerazzjonijiet (minn hawn 'il quddiem 
‘Is-Sena Ewropea’).
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Or. en

Emenda 89
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine, Marian Harkin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv Il-
promozzjoni tas-solidarjetà 
interġenerazzjonali (minn hawn 'il 
quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. en

Emenda 90
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-
Solidarjetà Interġenerazzjonali (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. en

Emenda 91
Edit Bauer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv – il-
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hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’). promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, iż-żamma tal-vitalità u r-
rispett għad-dinjità ta’ kulħadd (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. en

Emenda 92
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-
Solidarjetà Interġenerazzjonali (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. en

Emenda 93
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-
Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Or. de

Emenda 94
Martin Kastler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’).

Is-sena 2012 se tkun iddedikata bħala s-
Sena Ewropea għat-Tixjiħ Attiv (minn 
hawn 'il quddiem ‘Is-Sena Ewropea’). Is-
subintestatura tas-Sena għandu jkun: 'It-
trawwim tal-vitalità, id-dinjità u s-
solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet.'

Or. de

Emenda 95
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. Saħħa tajba hija 
prekondizzjoni għal tixjiħ attiv. Appoġġ 
għal tixjiħ f'saħħtu u miżuri biex ikun 
promoss tixjiħ f'saħħtu għandu għalhekk 
ikun parti integrali tas-Sena Ewropea. It-
tixjiħ attiv ifisser li jinħolqu opportunitajiet 
u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar biex il-
ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien ikunu 
jistgħu jagħtu sehemhom fis-suq tax-
xogħol, bis-saħħa ta' flessibilità akbar fir-
relazzjonijiet tax-xogħol, fost l-oħrajn,
filwaqt li tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali 
billi tinġieb 'il quddiem il-parteċipazzjoni 
attiva fis-soċjetà u billi jkunu pprovduti 
servizzi soċjali ta' kwalità għolja u 
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aċċessibbli li jippermettu t-tixjiħ b'dinjità,
u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. On this 
basis, the objectives shall be: Abbażi ta’ 
dan, l-għanijiet għandhom ikunu:

Or. cs

Emenda 96
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jkunu pprovduti aċċess għal tagħlim tul 
il-ħajja u opportunitajiet oħrajn aħjar ,u l-
ħolqien ta' kundizzjonijiet tax-xogħol 
favur l-età u ta' sostenn biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li 
jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali billi tinġieb 'il quddiem il-
parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà u jiġi 
inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. Abbażi ta’ 
dan, l-għanijiet għandhom ikunu:

Or. en
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Emenda 97
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għandha sservi ta’ faċilitazzjoni tal-
ħolqien ta’ kultura ta’ tixjiħ attiv 
sostenibbli fl-Ewropa abbażi ta’ soċjetà 
għall-etajiet kollha u tas-solidarjetà bejn 
il-ġenerazzjonijiet. F'dan il-qafas, is-Sena 
Ewropea għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili inkluż s-settur tan-negozju fl-isforzi 
tagħhom biex jippromwovu tixjiħ attiv u 
biex jagħmlu iktar biex jimmobilizzaw il-
potenzjal tal-popolazzjoni ta’ dawk lejn 
tmiem il-ħamsin jew iktar, billi tinħoloq 
soċjetà għall-etajiet kollha u tħeġġeġ is-
solidarjetà u l-kooperazzjoni bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv huwa l-
proċess li fih ikunu ottimizzati l-
opportunitajiet għas-saħħa, il-
parteċipazzjoni u s-sikurezza biex 
tissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja hekk kif in-
nies jixjieħu. Jippermetti li n-nies 
jirrealizzaw il-potenzjal tagħhom għall-
benessri matul ħajjithom u jipparteċipaw 
fis-soċjetà skont bżonnijiethom, 
xewqathom u l-kapaċitajiet tagħhom, 
waqt li jipprovdilhom ħarsien, sikurezza u 
kura adegwati meta jkollhom bżonn l-
għajnuna. It-tixjiħ attiv ifisser li jinħolqu 
opportunitajiet u kundizzjonijiet tax-xogħol 
aħjar biex il-ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien 
ikunu jistgħu jagħtu sehemhom fis-suq tax-
xogħol, filwaqt li jiġu miġġielda d-
diskriminazzjoni tal-età u l-esklużjoni 
soċjali, filwaqt li jkun appoġġjat ir-rwol 
ta' persuni mdaħħlin fiż-żmien fis-soċjetà, 
attivitajiet tal-ħajja familjari u dawk 
volontarji, billi jiġi inkoraġġit it-tixjiħ 
f’saħħtu u jkun iffaċilitat bis-saħħa ta' 
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miżuri preventivi u aċċess lejn servizzi 
soċjali u ta' saħħa ta' kwalità. Abbażi ta’ 
dan, l-għanijiet għandhom ikunu:

Or. en

Emenda 98
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għandha sservi ta’ inkoraġġiment u ta’ 
sostenn għall-Istati Membri, l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali tagħhom, l-imsieħba 
soċjali u s-soċjetà ċivili fl-isforzi tagħhom 
biex jippromwovu tixjiħ attiv u biex 
jagħmlu iktar biex jimmobilizzaw il-
potenzjal tal-popolazzjoni ta’ dawk lejn 
tmiem il-ħamsin jew iktar, li qed tikber 
malajr, u b’hekk tinżamm is-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv 
ifisser li jinħolqu opportunitajiet u 
kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar biex il-
ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien ikunu 
jistgħu jagħtu sehemhom fis-suq tax-
xogħol; skont il-kapaċitajiet u l-preferenzi 
tagħhom, filwaqt li tiġi miġġielda l-
esklużjoni soċjali billi tinġieb 'il quddiem 
il-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà, filwaqt 
li jittawwal iż-żmien għal diżabilitajiet u 
mard kroniku li jiswew ħafna flus lill-
individwi u s-sistema tal-kura tas-saħħa u 
jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. It-tixjiħ 
attiv jgħin biex jelimina l-isterjotipi 
negattivi kollha li jeżistu fejn persuni li 
huma mdaħħla fiż-żmien huma meqjusa 
bħala vulnerabbli u ta' piż finanzjarju 
għas-soċjetà. Abbażi ta’ dan, l-għanijiet 
għandhom ikunu:

Or. en
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Il-Ġustifikazzjoni

Il-politiki tat-tixjiħ attiv għandhom ifittxu biex jippermettu lil persuni mdaħħlin fiż-żmien biex 
jaħdmu, ibbażati fuq drittijiethom, bżonnijiethom, il-preferenzi u l-kundizzjonijiet tagħhom.  
Id-diżabilità u saħħa fqira jiswew ħafna flus. Waqt li n-nies tixjieħ f'saħħa aħjar, l-infiq 
mediku jista' ma jiżdiedx daqstant malajr. Sterjotipi negattivi vis-a-vis il-persuni mdaħħlin 
fiż-żmien jeżistu, u jiffukaw l-aktar fuq l-inabilità biex jgħixu b'mod indipendent, minħabba 
mard kroniku li qed isofru minnu, u l-kwistjoni ta' reġimi tal-pensjoni sostenibbli.

Emenda 99
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u solidarjetà 
interġenerazzjonali u biex jagħmlu iktar 
biex jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet aħjar,
kundizzjonijiet tax-xogħol u possibilitajiet 
ta' taħriġ matul il-ħajja sabiex il-
ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien ikunu 
jistgħu jagħtu sehemhom fis-suq tax-
xogħol, inklużi, b'mod partikolari, it-
taħriġ mill-ġdid istituzzjonalizzat ta' 
impjegati f'xogħol li huwa impenjattiv 
ħafna fiżikament sabiex ikunu jistgħu 
jiġu impjegati f'xogħlijiet xierqa skont l-
etajiet tagħhom, filwaqt li tiġi miġġielda l-
esklużjoni soċjali billi tinġieb 'il quddiem 
il-parteċipazzjoni attiva fis-soċjetà, jiġi 
inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu u jiġi 
miġġieled il-faqar billi jkun garantit dħul 
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ta' flus xieraq, aċċess sħiħ u bi prezz 
raġonevoli għas-servizzi soċjali u livell 
għoli ta' kura tas-saħħa għal dawk li 
huma rtirati.  Abbażi ta’ dan, l-għanijiet 
għandhom ikunu:

Or. en

Emenda 100
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għandha sservi ta’ faċilitazzjoni tal-
ħolqien ta’ kultura ta’ tixjiħ attiv 
sostenibbli kif ukoll f'ambjent mingħajr 
ostakoli fl-Ewropa abbażi ta’ soċjetà 
għall-etajiet kollha u tas-solidarjetà bejn 
il-ġenerazzjonijiet. F'dan il-qafas, is-Sena 
Ewropea għandha tkun ta’ inkoraġġiment 
u ta’ sostenn għall-Istati Membri, l-
awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom, l-
imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili fl-isforzi 
tagħhom, inklużi knejjes u 
assoċjazzjonijiet attivi fil-ġlieda kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali, biex 
jippromwovu tixjiħ attiv u biex jagħmlu 
iktar biex jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm il-vitalità tal-persuni mdaħħlin 
fiż-żmien, tissaħħaħ il-parteċipazzjoni 
soċjali tagħhom, tinħoloq soċjetà għall-
etajiet kollha u jitrawmu s-solidarjetà u l-
kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet. It-
tixjiħ attiv ifisser li jinħolqu opportunitajiet 
u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar biex il-
ħaddiema mdaħħlin fiż-żmien ikunu 
jistgħu jagħtu sehemhom fis-suq tax-
xogħol u attivitajiet tal-voluntarjat, filwaqt 
li tiġi miġġielda l-esklużjoni soċjali, billi 
jingħata sostenn lir-rwol tal-persuni 
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mdaħħlin fl-età fil-ħajja tal-familja, 
inkluż l-ippjanar flimkien tal-futur, u 
attivitajiet volontarji u l-parteċipazzjoni 
attiva tagħhom fis-soċjetà u jitħeġġeġ it-
tixjiħ f’saħħtu. Abbażi ta’ dan, l-għanijiet 
għandhom ikunu:

Or. en

Emenda 101
Marisa Matias, Ilda Figueiredo

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Persuni mdaħħlin fiż-żmien li huma 
f'saħħithom għajr għal kundizzjonijiet 
kroniċi għandhom xort'oħra jiġu inklużi 
mingħajr preġudizzju jew 
diskriminazzjoni. Abbażi ta’ dan, l-
għanijiet għandhom ikunu:

Or. en
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Emenda 102
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għat-Tixjiħ Attiv għandha sservi ta’ 
inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà 
ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu 
tixjiħ attiv u biex jagħmlu iktar biex 
jimmobilizzaw il-potenzjal tal-
popolazzjoni ta’ dawk lejn tmiem il-ħamsin 
jew iktar, li qed tikber malajr, u b’hekk 
tinżamm is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet. It-tixjiħ attiv ifisser li 
jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol filwaqt li tiġi 
miġġielda l-esklużjoni soċjali billi tinġieb 
'il quddiem il-parteċipazzjoni attiva fis-
soċjetà u jiġi inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu. 
Abbażi ta’ dan, l-għanijiet għandhom 
ikunu:

Il-proposta ġenerali tas-Sena Ewropea 
għandha sservi ta’ faċilitazzjoni tal-
ħolqien ta’ kultura ta’ tixjiħ attiv 
sostenibbli fl-Ewropa abbażi ta’viżjoni 
għal soċjetà għall-etajiet kollha u tas-
solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. F'dan 
il-qafas, is-Sena Ewropea għandha tkun 
ta’ inkoraġġiment u ta’ sostenn għall-Istati 
Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali 
tagħhom, l-imsieħba soċjali, is-settur tan-
negozju u s-soċjetà ċivili, fl-isforzi 
tagħhom, inklużi  assoċjazzjonijiet attivi 
fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali, biex jippromwovu tixjiħ attiv u 
biex jagħmlu iktar biex jimmobilizzaw il-
potenzjal tal-popolazzjoni ta’ dawk lejn 
tmiem il-ħamsin jew iktar, li qed tikber 
malajr, u b’hekk tinżamm il-vitalità tal-
persuni mdaħħlin fiż-żmien, tissaħħaħ il-
parteċipazzjoni soċjali tagħhom, u b'hekk 
tinħoloq soċjetà sostenibbli għall-etajiet 
kollha u jitrawmu s-solidarjetà u l-
kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet. Is-
Sena Ewropea għandha tippromwovi 
wkoll miżuri konkreti li jistgħu jiżguraw 
inklużjoni aħjar ta' persuni mdaħħlin fiż-
żmien fis-suq tax-xogħol kif ukoll għall-
edukazzjoni u opportunitajiet ta' taħriġ 
għal kulħadd sabiex jitnaqqas l-qgħad u 
ma titħalliex l-esklużjoni soċjali fuq 
medda twila ta' żmien. It-tixjiħ attiv ifisser 
li jinħolqu opportunitajiet u kundizzjonijiet 
tax-xogħol aħjar biex il-ħaddiema 
mdaħħlin fiż-żmien ikunu jistgħu jagħtu 
sehemhom fis-suq tax-xogħol, filwaqt li 
jiġu miġġielda d-diskriminazzjoni tal-età u 
l-esklużjoni soċjali, filwaqt li jkun 
appoġġjat ir-rwol ta' persuni mdaħħlin 
fiż-żmien fis-soċjetà, attivitajiet tal-ħajja 
familjari u dawk volontarji, billi jiġi 
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inkoraġġit it-tixjiħ f’saħħtu u jkun 
iffaċilitat bis-saħħa ta' miżuri preventivi u 
aċċess lejn servizzi soċjali u ta' saħħa ta' 
kwalità. Abbażi ta’ dan, l-għanijiet 
għandhom ikunu:

Or. en

Emenda 103
Vincenzo Iovine, Jelko Kacin

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – il-parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà, lill-ħajja 
familjari u lill-ekonomija, li jiġi promoss 
it-tixjiħ attiv u li jsir aktar biex ikun 
immobilizzat il-potenzjal tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien, sabiex jingħelbu l-
effetti avversi tal-mewġa ta' rtirar ta' 
baby-boomers u t-tnaqqis tal-popolazzjoni 
attiva;

Or. it

Emenda 104
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv u f'saħħtu sabiex ikun 
enfasizzat il-kontribut utli li jagħmlu l-
persuni mdaħħlin fiż-żmien lill-familja, lis-
soċjetà u lill-ekonomija, li tiġi promossa u 
permessa l-parteċipazzjoni attiva fis-suq 
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potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien; tax-xogħol minn persuni li għandhom 'il 
fuq minn 55 sena, biex ikunu appoġġjati 
r-relazzjonijiet ta' mentoraġġ mal-
ġenerazzjonijiet iżgħar u li jsir aktar biex 
ikun immobilizzat il-potenzjal tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien;

Or. cs

Emenda 105
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jkun miġġieled it-tixjiħ, li 
jiġi promoss it-tixjiħ attiv u f'saħħtu , li 
jitneħħew l-ostakoli u tkun rikonoxxuta d-
diversità fi ħdan l-etajiet kollha u li jitjieb
l-immobilizzar tal-potenzjal tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien minkejja l-oriġini 
etnika u kulturali tagħhom, il-ġens jew l-
orjentazzjoni sesswali u biex ikunu 
promossi opportunitajiet ugwali;

Or. en

Emenda 106
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
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mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u 
f'saħħtu u li jsir aktar biex ikun 
immobilizzat il-potenzjal tal-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien;

Or. en

Emenda 107
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
billi jkunu pprovduti opportunitajiet ta' 
edukazzjoni u ta' tagħlim tul il-ħajja 
matul il-kors ta' ħajjithom, billi tingħatal-
possibbiltà tal-parteċipazzjoni attiva tal-
persuni mdaħħlin fiż-żmien fl-iżvilupp 
ekonomiku u f'attivitajiet volontarji u billi 
l-parteċipazzjoni ta' persuni mdaħħlin fiż-
żmien fil-familja u fil-ħajja komunitarja 
tkun inkoraġġita iktar ma jikbru fl-età;

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

L-edukazzjoni u l-programmi ta' tagħlim tul il-ħajja jista' jqawwi qalb il-persuni mdaħħlin 
fiż-żmien biex jieħdu sehem fis-soċjetà, u hekk ikun promoss it-tixjiħ attiv.
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Emenda 108
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 –  punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien; 
huwa importanti għal programmi ta' 
edukazzjoni ogħla u għal dawk ta' taħriġ 
vokazzjonali biex dawn jinkoraġġixxu 
kultura ta' ġestjoni li tirrifletti s-
sensibilizzazzjoni tal-kontribut għani li 
jistgħu jagħtu l-membri anzjani tal-
persunal u għal miżuri biex ikunu adottati 
bl-intenzjoni speċifika li jinżammu 
informati sew kemm il-ħaddiema kif ukoll 
dawk li jħaddmu;

Or. el

Emenda 109
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promoss it-tixjiħ attiv u li 
jsir aktar biex ikun immobilizzat il-
potenzjal tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien;

(1) li titqajjem kuxjenza ġenerali dwar il-
valur tat-tixjiħ attiv sabiex ikun enfasizzat 
il-kontribut utli li jagħmlu l-persuni 
mdaħħlin fiż-żmien lis-soċjetà u lill-
ekonomija, li jiġi promossi t-tixjiħ attiv u 
s-solidarjetà interġenerazzjonali u li jsir 
aktar biex ikun immobilizzat il-potenzjal 
tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien, billi 
tingħata attenzjoni speċjali lill-pjani 
konkreti biex ikun miġġieled il-faqar fl-
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età anzjana, partikolarment dak tan-nisa;

Or. en

Emenda 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) biex jitħarsu persuni mdaħħlin fiż-
żmien li jkomplu għaddejjin b'xi attività, 
minkejja l-kategorija ta' organizzazzjoni li 
fiha qed issir dik l-attività, permezz ta' 
monitoraġġ mediku xieraq;

Or. fr

Il-Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-konklużjonijiet imniżżla fil-premessi ('tixjiħ f’saħħtu u dinjituż' u 'l-promozzjoni 
ta' popolazzjoni li tixjieħ b’mod f'saħħtu u attiv fl-interessi tal-koeżjoni soċjali), persuni li 
huma mdaħħlin fiż-żmien li qed jagħmlu attività professjonali għandhom jibbenefikaw minn 
ħarsien mediku xieraq. Id-diżabilitajiet li għandhom persuni li huma mdaħħlin fiż-żmien 
għandhom jiġu meħuda inkonsiderazzjoni u jittieħdu passi għal programm speċifiku tas-
saħħa.

Emenda 111
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar is-saħħa u t-
tixjiħ attiv, tiġi identifikata u mifruxa 
prattika tajba u li jkunu inkoraġġiti l-
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sinerġiji; koperazzjoni u s-sinerġiji;

Or. en

Emenda 112
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u 
li jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
jiġu identifikati l-isfidi u mifruxa prattika 
tajba u li jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u 
s-sinerġiji;

Or. en

Emenda 113
Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
li fl-Ewropa jkunu appoġġjati skemi tal-
pensjoni sikuri u sostenibbli, tiġi 
identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

Or. de
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Emenda 114
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 –  punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati – partikolarment l-
imsieħba soċjali – fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

Or. el

Emenda 115
Corina Creţu, Patrick Le Hyaric

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv 
u biex fl-Unjoni tinbena sistema ta' 
pensjoni pubblika ssostenibbli u sikura, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

Or. en

Emenda 116
Ádám Kósa

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

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
tiġi identifikata u mifruxa prattika tajba u li 
jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u s-
sinerġiji;

(2) li jiġi stimulat dibattitu u jiġi żviluppat 
tagħlim reċiproku bejn l-Istati Membri u l-
partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex 
jiġu promossi l-politiki dwar it-tixjiħ attiv, 
biex jiġu promossi sistemi ta' pensjonijiet 
sostenibbli u sikuri fl-Ewropa abbażi ta' 
kombinazzjoniet tas-sistemi ta' 
pensjonijiet tax-xogħol u dawk privati,
biex tiġi identifikata u mifruxa prattika 
tajba u li jkunu inkoraġġiti l-koperazzjoni u 
s-sinerġiji;

Or. en

Emenda 117
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki u approċċ 
orizzontali permezz ta' attivitajiet speċifiċi 
u biex jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv u f'saħħtu (inklużi 
l-miżuri biex jiffaċilitaw l-aċċess lejn il-
kura soċjali u tas-saħħa b'mod xieraq u 
ta' kwalità għolja).

Or. en

Emenda 118
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw soluzzjonijiet 
lokali, innovattivi u relevanti u biex 
jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv u mas-solidarjetà 
interġenerazzjonali.

Or. en

Emenda 119
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha, bl-involviment attiv tas-soċjetà 
ċivili u tal-imsieħba soċjali, biex 
jiżviluppaw politiki permezz ta' attivitajiet 
speċifiċi u biex jimpenjaw ruħhom li jilħqu 
għanijiet marbuta mat-tixjiħ attiv.

Or. ro

Emenda 120
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Unjoni 
Ewropea, lill-Istati Membri u lill-partijiet 
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kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

interessati fil-livelli kollha, bl-involviment 
qawwi tas-soċjetà ċivili, inkluż s-settur 
tan-negozju, biex jiżviluppaw u jaqsmu
politiki permezz ta' attivitajiet speċifiċi u 
biex jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv.

Or. en

Emenda 121
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jaddottaw 
miżuri speċifiċi marbuta ma'għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv.

Or. it

Emenda 122
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 –  punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv, b'enfasi partikulari fuq il-
promozzjoni ta' strateġiji tal-
informazzjoni waqt li jkun hemm 
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inkoraġġiment biex issir implimentazzjoni 
korretta ta' linji gwida li għandhom 
x'jaqsmu mas-saħħa u mas-sikurezza fil-
post tax-xogħol, dan kollu jkun ta' 
importanza ewlenija għall-politika ta' 
tixjiħ attiv.

Or. el

Emenda 123
Corina Creţu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u 
għall-azzjoni konkreta li jippermetti lill-
Istati Membri u lill-partijiet interessati fil-
livelli kollha biex jiżviluppaw politiki 
permezz ta' attivitajiet speċifiċi u biex 
jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenji u 
għall-azzjonijiet konkreti li jippermetti lill-
Unjoni Ewropea, lill-Istati Membri u lill-
partijiet interessati fil-livelli kollha, bl-
involviment qawwi tas-soċjetà ċivili, 
inkluż is-settur tan-negozju, biex 
jiżviluppaw politiki permezz ta' attivitajiet 
speċifiċi u biex jimpenjaw ruħhom li jilħqu 
għanijiet marbuta mat-tixjiħ attiv u biex 
tiġi miġġielda d-distribuzzjoni soċjali 
inġusta tal-ispejjeż tal-kriżi, minħabba li, 
f'xi Stati Membru, il-persuni mdaħħlin 
fiż-żmien huma l-aktar milquta mill-
miżuri ta' kontra r-reċessjoni, bit-tnaqqis 
fil-pensjonijiet u bis-servizzi soċjali u tal-
kura tas-saħħa foqra fil-kwalità.

Or. en

Emenda 124
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha biex jiżviluppaw politiki permezz ta' 
attivitajiet speċifiċi u biex jimpenjaw 
ruħhom li jilħqu għanijiet marbuta mat-
tixjiħ attiv.

(3) li jiġi offrut qafas għall-impenn u għall-
azzjoni konkreta li jippermetti lill-Istati 
Membri u lill-partijiet interessati fil-livelli 
kollha, bl-involviment qawwi tas-soċjetà 
ċivili u l-knejjes, biex jiżviluppaw politiki 
permezz ta' attivitajiet speċifiċi u biex 
jimpenjaw ruħhom li jilħqu għanijiet 
marbuta mat-tixjiħ attiv.

Or. en

Emenda 125
Raffaele Baldassarre, Licia Ronzulli

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) biex tkun promossa l-introduzzjoni 
ta' politiki strutturali konsistenti fuq il-
familja li jista' jkollha impatt sinjifikattiv 
fuq it-tendenza demografika; dawn jisgħu 
jieħdu l-forma ta' miżuri li qed 
jappoġġjaw il-maternità, l-edukazzjoni 
tat-tfal, ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-
ħajja tal-familja u l-iżvilupp għall-aħjar 
fix-xogħol li n-nies imdaħħlin fiż-żmien 
jagħmlu għall-familja, f'perspettiva ta' 
skambju ta' kultura u valuri bejn il-
persuni mdaħħlin fiż-żmien u ż-żgħar. 

Or. it

Emenda 126
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) biex ikunu jew introdotti l-politiki 
fiskali jew inkella jissaħħew affavur tal-
organizzazzjonijiet li ma jagħmlux qligħ, 
biex huma jkunu jistgħu jippjanaw u 
jagħmlu l-attivitajiet tagħhom f'appoġġ 
tal-persuni mdaħħlin fiż-żmien u tal-
partijiet żvantaġġati tal-popolazzjoni 
b'mod kontinwu u mhux biss 
okkażjonalment.

Or. en

Emenda 127
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) biex ikun stimolat l-iżvilupp ta' 
strateġiji komprensivi dwar il-ġestjoni tal-
età fuq livelli nazzjonali u ta' kumpanija, 
bl-iżvilupp ta' forom ġodda ta' 
provvedimenti ta' bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata adattati għall-bżonnijiet 
speċifiċi ta' ħaddiema aktar anzjani u billi 
jkunu kkumpensati l-persuni li jaħdmu 
aktar.

Or. en

Emenda 128
Martin Kastler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) biex ikun inkoraġġit skambju ta' 
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ideat fuq livell Ewropew dwar l-
importanza tal-prevenzjoni bħala 
kwistjoni politika seperata tas-saħħa, 
b'enfasi partikulari fuq id-disturbi tas-
saħħa relatati mal-età.

Or. de

Emenda 129
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) flimkien mal-għanijiet maħruġa mill-
Parlament Ewropew fir-rapport tiegħu 
tas-6 ta' Ottubru 2010 fuq is-solidarjetà 
bejn il-ġenerazzjonijiet:
- biex jissaħħu d-dinjità, is-saħħa, il-
kwalità tal-ħajja, u l-awtonomija tal-
persuni mdaħħlin fiż-żmien, 
- biex ikun permess aċċess ugwali fil-kura 
tas-saħħa ikun kemm ikun id-dħul;
- biex ikunu enfasizzati b'mod partikolari 
r-riskji għal persuni li waqfu f'daqqa milli 
jkunu attivi;
- biex tkun enfasizzata l-prevenzjoni tas-
saħħa, li titlob lill-Istati Membri biex 
jappoġġjaw kwalitajiet ta' ħajja f'saħħitha 
u biex jittieħdu miżuri xierqa jitnaqqsu t-
tipjip, l-użu ħażin tal-alkoħol, l-obeżità u 
riskji kbar oħra tas-saħħa.

Or. de

Emenda 130
Martin Kastler, Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Rikonoxximent ġenerali aħjar għall-
appoġġ għall-kontribuzzjoni ta' persuni 
mdaħħla fiż-żmien fl-iżvilupp ekonomiku 
u soċjali fl-Ewropa, b'rikonoxximent 
partikulari tal-esperjenza tagħhom kif 
ukoll bħala valur miżjud b'mod espliċitu 
għall-ekonomija u s-soċjetà.

Or. de

Emenda 131
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi;

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi, li 
fihom is-settur tan-negozju u l-SMEs 
jkunu involuti mill-qrib, li jippromwovu 
d-dibattitu, iqajmu kuxjenza u jaġevolaw 
it-tfassil ta’ impenji speċifiċi waqt li 
jikkontribwixxu għal eżiti sostenibbli u 
dewwiema bis-saħħa tal-evalwazzjoni ta' 
metodi effettivi u miżuri għal inizjattivi 
futuri u attivitajiet fil-qasam tat-tixjiħ 
attiv;

Or. cs

Emenda 132
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi, bil-
parteċipazzjoni attiva tas-soċjetà ċivili u 
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u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi; tal-imsieħba soċjali, li jippromwovu d-
dibattitu, iqajmu kuxjenza u jaġevolaw it-
tfassil ta’ impenji speċifiċi;

Or. ro

Emenda 133
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi;

– konferenzi, avvenimenti, forums 
kulutrali, laqgħat ta' ħidma u inizjattivi li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi;

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

"Workshops" u forums kulturali jkunu jistgħu jikkontribwixxu għall-immobilizzar tal-pubbliku 
ġenerali, waqt li jiffukaw fuq skambji bejn il-ġenerazzjonijiet u l-volontarjat. 

Emenda 134
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi li 
jippromwovu d-dibattitu, iqajmu kuxjenza 
u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji speċifiċi;

– konferenzi, avvenimenti u inizjattivi, bl-
involviment qawwi tas-soċjetà ċivili u tal-
knejjes, li jippromwovu d-dibattitu, iqajmu 
kuxjenza u jaġevolaw it-tfassil ta’ impenji 
speċifiċi li jikkontribwixxu għal impatti 
sostenibbli u dewwiema;

Or. en
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Emenda 135
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni;

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni f'forma adattata għal 
ċirkustanzi nazzjonali, reġjonali jew lokali 
u għal gruppi immirati;  bl-użu tal-
multimidja u ta' metodi innovattivi u 
ġodda;

Or. en

Emenda 136
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni;

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni bl-użu tal-multimidja u tan-
netwerks soċjali;

Or. ro

Emenda 137
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kampanji promozzjonali, edukattivi u ta' 
informazzjoni;

– kampanji informattivi, promozzjonali, 
edukattivi u ta' taħriġ;
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Or. en

Emenda 138
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- forums għall-konsolidazzjoni u l-analiżi 
tal-evidenza tal-benefiċċji, kif ukoll 
metodi differenti tal-involviment ta' 
persuni mdaħħlin fiż-żmien, sabiex tiġi 
żviluppata evidenza abbażi tal-aqwa linji 
gwida prattiċi;

Or. en

Emenda 139
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iskambju tal-informazzjoni u tal-prassi 
t-tajba;

l-iskambju tal-informazzjoni u tal-prassi t-
tajba fi ħdan il-qafas tal-Metodu Miftuħ 
ta' Koordinazzjoni (MMK), waqt li 
jimmira, b'mod partikulari, li jiżgura l-
inklużjoni soċjali għal kulħadd u l-aċċess 
għal kwalità għolja tas-saħħa u kura 
dejjiema;

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Il-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni ta prova li huwa għodda tajba ħafna għall-promozzjoni 
tal-iżviluppi tal-politiki fl-Istati Membri.
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Emenda 140
Konstantinos Poupakis

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– riċerka u stħarriġ fuq l-iskala tal-Unjoni u 
dik nazzjonali, u t-tixrid tar-riżultati.

riċerka u stħarriġ fuq l-iskala tal-Unjoni u 
dik nazzjonali, u t-tixrid tar-riżultati –
b'enfasi fuq l-impatti ekonomiku u soċjali 
tal-politika tat-tixjiħ attiv.

Or. el

Emenda 141
Edit Bauer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– riċerka u stħarriġ fuq l-iskala tal-Unjoni u 
dik nazzjonali, u t-tixrid tar-riżultati.

– riċerka u stħarriġ fuq l-iskala tal-Unjoni u 
dik nazzjonali, pereżempju, fuq il-kawżi 
tal-irtirar minn qabel, fuq il-vjolenza fuq 
persuni mdaħħlin fiż-żmien, fuq il-
flessibilità tal-mudelli tax-xogħol ta' 
persuni mdaħħlin fiż-żmien, u fuq it-tixrid
tar-riżultati.

Or. en

Emenda 142
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- programmi għall-parteċipazzjoni ta' 
ċittadini fl-objettivi tas-Sena Ewropea. 
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Or. en

Emenda 143
Edit Bauer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- miżuri li jiffukaw fuq il-prevenzjoni fil-
kura tas-saħħa b'orjentament lejn it-tixjiħ 
f'saħħtu.

Or. en

Emenda 144
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- miżuri li jinvolvu persuni li qed jixjieħu 
u dawk żgħar fl-età f'inizjattivi komuni 
mmirati lejn l-enfasizzar tal-fatturi tipiċi 
tagħhom u l-opportunitajiet offruti mill-
iskambju interġenerazzjonali.

Or. en

Emenda 145
Rovana Plumb

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 –  paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi, 
kif ukoll l-inklużjoni tal-persuni li 
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organizzazzjoni tas-Sena Ewropea. għandhom diżabilità u persuni li huma 
parti minn minoritajiet etniċi, u 
partikolarment l-minorità Roma,fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea

Or. ro

Emenda 146
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 –  paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi u 
l-ħtieġa li jkunu involuti l-ġenerazzjonijiet 
kollha fl-organizzazzjoni tas-Sena 
Ewropea, u għandhom ifittxu li jiżvilppaw 
approċċ inklużiv għall-ġenerazzjonijiet 
kollha, filwaqt li jirrikonoxxu d-diversità 
tagħhom.

Or. en

Emenda 147
Jelko Kacin, Vincenzo Iovine

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 –  paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi u 
d-diżabbilità, u l-ġlieda ta' kull forma ta' 
diskriminazzjoni li huma suġġetti għaliha 
persuni mdaħħlin fiż-żmien, fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea.

Or. it
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Emenda 148
Anna Záborská

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 –  paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-ħtieġa biex ikunu 
integrati l-ispeċifiċitajiet tas-sitwazzjoni 
tan-nisa u l-irġiel fl-organizzazzjoni tas-
Sena Ewropea.

Or. en

Emenda 149
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 –  paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea.

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iqisu l-integrazzjoni tas-sessi fl-
organizzazzjoni tas-Sena Ewropea, billi 
jiffukaw l-aktar fuq il-bżonnijiet 
partikulari tam-nisa u l-irġiel, 
speċjalment il-bżonnijiet tan-nisa 
mdaħħlin fiż-żmien u li huma waħedhom 
(inter alia mard kroniku, il-faqar eċċ.).

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

In-nisa ġeneralment jgħixu aktar mill-irġiel. L-għomor twil tan-nisa u r-rwol tradizzjonali 
tagħhom bħala dawk li jieħdu ħsieb il-familja jagħmluhom aktar suxxettibbli lejn mard li 
jista' jesponihom għal żieda fil-faqar f'età aktar anzjana.
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Emenda 150
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni għandha tqis il-
potenzjal ta' attivitajiet transkonfinali fuq 
livell reġjonali jew lokali biex jintlaħqu l-
objettivi maħruġa f'Artikolu 2.

Or. en

Emenda 151
Thomas Mann

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Il-qafas finanzjarju u l-baġit

L-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi 
baġit ta' EUR 20 miljun għas-Sena 
Ewropea għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà 
bejn il-Ġenerazzjonijiet, li minnhom 
EUR 10 miljun għandhom jitħallew għal 
attivitajiet fi Stati Membri, li jieħdu r-
responsabbiltà li jikkontribwixxu 
EUR 10 miljun oħra.  

Or. de

Emenda 152
Kinga Göncz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw ukoll li l-attivitajiet 
nazzjonali jkunu kkoordinati b’mod xieraq.

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw ukoll li l-attivitajiet 
nazzjonali jkunu kkoordinati b’mod xieraq 
u li dawk li huma interessati, imsieħba 
soċjali u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili huma involuti fil-programmi.

Or. en

Emenda 153
Jean Lambert

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaraw ukoll li l-attivitajiet 
nazzjonali jkunu kkoordinati b’mod xieraq.

Kull Stat Membru għandu jaħtar 
koordinatur nazzjonali responsabbli għall-
organizzazzjoni tas-sehem tiegħu fis-Sena 
Ewropea. Il-koordinaturi nazzjonali 
għandhom jaħdmu b'mod indipendenti, 
mingħajr ma jirriflettu biss fuq l-
opinjonijiet tal-gvernijiet u għandhom 
jaraw ukoll li l-attivitajiet nazzjonali jkunu 
kkoordinati b’mod xieraq u implimentati.

Or. en

Emenda 154
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 –  paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha ssejjaħ laqgħat Il-Kummissjoni għandha ssejjaħ laqgħat 
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tal-koordinaturi nazzjonali sabiex ikun 
hemm koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
kif ukoll skambju tal-informazzjoni, inkluż 
permezz ta’ impenji li jkunu saru u l-
implimentazzjoni tagħhom fl-Istati 
Membri.

tal-koordinaturi nazzjonali sabiex ikun 
hemm koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
kif ukoll skambju tal-informazzjoni, inkluż 
permezz ta’ impenji li jkunu saru u l-
implimentazzjoni tagħhom fl-Istati 
Membri. Il-kummissjoni għandha tħares 
lejn l-iżviluppi f'livell nazzjonali, reġjonali 
u lokali bis-saħħa ta' metodi ta' 
valutazzjoni, inkluż l-użu ta' indikaturi 
komparattivi, u tista' tintroduċi, fejn huwa 
possibbli, toroq u għodod ġodda biex 
jintlaħqu l-għanijiet politiki.  

Or. en

Il-Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun aċċessat il-progress li sar fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali, 
f'termini ta' implimentar ta' politiki biex jinżammu kundizzjonijiet ġusti ta' saħħa u inklużjoni 
soċjali għall-persuni mdaħħlin fiż-żmien. Din il-valutazzjoni għandha ssir mill-Kummissjoni 
bis-saħħa tal-użu ta' serje ta' għodod u strumenti disponibbli.

Emenda 155
Ádám Kósa

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kofinanzjament fil-livell tal-Unjoni 
għall-attivitajiet fil-qafas tas-Sena 
Ewropea għandu jkun skont il-
prijoritajiet u r-regoli li japplikaw, fuq 
bażi annwali jew multiannwali, għal 
programmi u linji baġitarji awtonomi 
eżistenti, partikolarment fil-qasam tal-
impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-
opportunitajiet indaqs. Fejn ikun il-każ, 
il-programmi u l-politiki f’oqsma oħrajn li 
jikkontribwixxu wkoll għall-promozzjoni 
tat-tixjiħ attiv, bħal dak tal-edukazzjoni u 
l-kultura, is-saħħa, ir-riċerka, is-soċjetà 
tal-informatika, il-politika reġjonali, tat-
trasport kif ukoll dik tad-dar- u politiki u 
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prattiċi tal-ipoteka, jistgħu jagħtu sostenn 
ukoll lis-Sena Ewropea.

Or. en

Emenda 156
Martin Kastler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tema tas-Sena Ewropea se tkun ta' 
prijorità fl-attivitjiet tal-komunikazzjoni 
tar-Rappreżentazzjonijiet tal-Kummissjoni 
fl-Istati Membri u fil-programmi ta' 
ħidma ta' netwerks ewlenin fil-livell 
Ewropew li huma relevanti li jibbenefikaw 
mill-appoġġ għall-ispejjeż kurrenti 
tagħhom  mill-baġit tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 157
Milan Cabrnoch

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, għal skop ta' 
evalwazzjoni, tħeġġeġ l-uffiċċji nazzjonali 
tal-istatisika biex joqogħdu aktar attenti 
lejn il-valutazzjoni tal-attivitajiet maħruġa 
f'Artikolu 3(1) li seħħew 'il ġewwa mit-
territorju tagħhom matul is-Sena 
Ewropea, partikolarment billi jitqies l-
appoġġ pubbliku. 

Or. en
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Emenda 158
Georges Bach

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni kumplessiva tal-azzjonijiet
previsti minn din id-Deċiżjoni.

Sat-30 ta' Ġunju 2014, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-
implimentazzjoni, ir-riżultati u l-
valutazzjoni kumplessiva tal-inizjattivi tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri previsti 
minn din id-Deċiżjoni.

Or. de

Emenda 159
Jutta Steinruck

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2013, l-Istati Membri 
għandhom jissottomettu rapport minn 
pajjiżhom lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni u r-riżultati, flimkien 
mal-valutazzjoni kumplessiva tal-
inizjattivi previsti f'din id-Deċiżjoni.

Or. en


