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Emenda 1
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Premessa Aа (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

Aa. billi, is-settur tas-servizzi 
jirrappreżenta iktar minn 70 % tal-attività 
ekonomika tal-Unjoni Ewropea u 
persentaġġ simili u li qed jikber fix-
xogħol totali;

Or. bg

Emenda 2
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Premessa A b (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

Ab. billi, bħalissa disgħa minn għaxar 
impjiegi qed jinħolqu fis-settur tas-
servizzi, u l-istudji jindikaw li aktar titjib 
tas-suq uniku għas-servizzi jista’ jgħin  l-
isfruttament ta’ potenzjal konsiderevoli 
għax-xogħol  — impjiegi li l-UE teħtieġ 
b’mod urġenti f’dan iż-żmien ta’ kriżi

Or. bg

Emenda 3
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Premessa Ac (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

Ac. billi, ir-rata tal-impjiegi għan-nisa 
hija 62.1 % meta kkumparata mal-75.1 % 
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għall-irġiel, li jfisser li l-mira primarja 
tal-Ewropa 2020 għall-kisba ta’ rata tal-
impjiegi ta’ 75 % sal-2020 tista’ tinkiseb 
biss jekk iktar nisa jkollhom aċċess għas-
suq tax-xogħol;

Or. bg

Emenda 4
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Premessa Ad (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

Ad. billi l-politiki li jippermettu bilanċ 
aħjar tax-xogħol u l-ħajja personali 
jgħinu biex jagħtu bidu għall-potenzjal 
tax-xogħol sostanzjali għan-nisa u 
jiffaċilitaw allokazzjoni aħjar tan-nisa fit-
termini ta’ impjiegi disponibbli u 
għalhekk jagħti spinta lit-tkabbir 
ekonomiku, ix-xogħol u l-innovazzjoni; 
barra minn hekk, in-nisa fis-settur tas-
servizzi jaħdmu prinċipalment f’oqsma 
bħall-bejgħ fil-ħwienet u fil-lukandi, iżda 
għadhom ma jaħdmux f’pożizzjonijiet 
għolja;

Or. bg

Emenda 5
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Premessa Ae (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

Ae. billi kuntratti tax-xogħol flessibbli 
bħall-ħin flessibbli, part-time u xogħol ta’ 
perjodu qasir, jista’ jgħin  kemm lin-nisa 
kif ukoll lill-irġierl li jieħdu ħsieb it-tfal, 
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jekk ikollhom il-kapaċità li jagħżlu, 
sabiex jikkumbinaw ix-xogħol u l-kura, 
speċjalment iżommu f’moħħhom li s-
settur tas-servizzi joffri ħafna 
opportunitajiet għal għażliet flessibbli 
bħal dawn;

Or. bg

Emenda 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment  tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal 
sinifikanti għall-impjiegi tiegħu u sabiex 
il-ħaddiema jkunu jistgħu jibbenefikaw 
mill-kundizzjonijiet flessibbli tax-xogħol 
speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-
settur (bil-għan, pereżempju, li 
jirrikonċiljaw ix-xogħol mal-obbligi ta’ 
kura tagħhom), filwaqt li jiżguraw 
kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti fir-
rigward, fost l-oħrajn, ta' paga, saħħa u 
sigurtà, prospetti ta’ karriera, sigurtà soċjali 
u tagħlim tul il-ħajja;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti il-ġlieda 
kontra x-xogħol prekarju marbut fis-
settur tas-servizzi, sitwazzjoni li b’mod 
partikolari taffettwa lin-nisa; jirrifjutaw 
il-flessibbiltà u l-inċertezza kuntrattwali li 
tipprevjeni l-ħajja tal-familja organizzata 
u stabbli; jenfasizza li l-kuntratti tax-
xogħol iridu jkunu stabbli b’sigħat tax-
xogħol fissi, b’dawn is-sigħat ikunu 
negozzjabbli, fuq it-talba tan-nisa,għal 
rikonċiljazzjoni aħjar tal-ħajja tal-familja 
u x-xogħol; filwaqt li jiżguraw il-
kundizzjonijiet bid-drittijiet fir-rigward, 
fost l-oħrajn, ta' paga, saħħa u sigurtà, 
prospetti ta’ karriera, sigurtà soċjali u 
tagħlim tul il-ħajja;

Or. pt

Emenda 7
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment  tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti 
għall-impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
kundizzjonijiet flessibbli tax-xogħol 
speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-settur 
(bil-għan, pereżempju, li jirrikonċiljaw ix-
xogħol mal-obbligi ta’ kura tagħhom), 
filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti fir-rigward, fost l-oħrajn, ta' 
paga, saħħa u sigurtà, prospetti ta’ karriera, 
sigurtà soċjali u tagħlim tul il-ħajja;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti 
għall-impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema, 
kemm irġiel kif ukoll nisa, ikunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet flessibbli 
tax-xogħol speċifiċi għal ħafna impjiegi 
f'dan is-settur u b'hekk il-ħaddiema jkunu 
jistgħu jirrikonċiljaw ix-xogħol mal-ħajja 
privata tagħhom, filwaqt li jiżguraw 
kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti fir-
rigward, fost l-oħrajn, tal-prinċipju ta' paga 
ugwali għal xogħol ugwali, saħħa u 
sigurtà, prospetti ta’ karriera, taħriġ 
ulterjuri, sigurtà soċjali u tagħlim tul il-
ħajja;

Or. en

Emenda 8
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment  tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti 
għall-impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
kundizzjonijiet flessibbli tax-xogħol 
speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-settur 
(bil-għan, pereżempju, li jirrikonċiljaw ix-
xogħol mal-obbligi ta’ kura tagħhom), 
filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti fir-rigward, fost l-oħrajn, ta' 
paga, saħħa u sigurtà, prospetti ta’ karriera, 

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment  tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti 
għall-impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
arranġamenti flessibbli tax-xogħol 
speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-settur 
(bil-għan, pereżempju, li jirrikonċiljaw ix-
xogħol mal-obbligi ta’ kura tagħhom), 
filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti fir-rigward, fost l-oħrajn, ta' 
paga, saħħa u sigurtà, prospetti ta’ karriera, 
sigurtà soċjali u tagħlim tul il-ħajja;
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sigurtà soċjali u tagħlim tul il-ħajja; Jenfasizza l-importanza li jiġi infurzat il-
prinċipju ta’ paga ugwali għan-nisa u l-
irġiel kif minqux fl-Artikolu 157 tat-
Trattat; itenni r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 
ta’ Mejju 2012 bit-talba li d-Direttiva 
2006/54/KE tiġi riveduta sa mhux aktar 
tard mill-15 ta’ Frar 2013;

Or. en

Emenda 9
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment  tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti 
għall-impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
kundizzjonijiet flessibbli tax-xogħol 
speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-settur 
(bil-għan, pereżempju, li jirrikonċiljaw ix-
xogħol mal-obbligi ta’ kura tagħhom), 
filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti fir-rigward, fost l-oħrajn, ta' 
paga, saħħa u sigurtà, prospetti ta’ karriera, 
sigurtà soċjali u tagħlim tul il-ħajja;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jieħdu passi konkreti għal 
aktar approfondiment  tas-suq tas-servizzi 
sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti 
għall-impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
kundizzjonijiet flessibbli tax-xogħol 
speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-settur 
(bil-għan, pereżempju, li jirrikonċiljaw ix-
xogħol mal-obbligi ta’ kura tagħhom), 
filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti fir-rigward, fost l-oħrajn, ta' 
paga, saħħa u sigurtà, aċċessibilità, 
prospetti ta’ karriera, sigurtà soċjali u 
tagħlim tul il-ħajja;

Or. en

Emenda 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jadottaw miżuri biex jipproteġu 
il-ħaddiema nisa, inkluż l-eżenzjoni 
obbligatorja mix-xogħol ta’ bil-lejl jew 
mix-xogħol bix-xift għan-nisa li 
għandhom tfal ta’ inqas minn 12-il sena, 
fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu xiftijiet bħal 
dawn; jistieden lill-Istati Membri sabiex 
b’mod effettiv jipproteġu l-maternità u l-
paternità, jiġġieldu kontra t-tkeċċija 
illegali tan-nisa tqal, dawk li riċentament 
welldu u dawk li qed ireddgħu;

Or. pt

Emenda 11
Minodora Cliveti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Istati Membri jadottaw 
politiki dwar l-integrazzjoni tal-ħaddiema 
vulnerabbli fis-suq tax-xogħol, b’mod 
partikolari l-ħaddiema  b’ħiliet baxxi, 
qiegħda, il-ħaddiema żgħar u ikbar, nies 
b’diżabilità, dawk b’disturbi mentali jew 
gruppi minuri bħal ħaddiema migranti u 
Roma, permezz ta’ gwida okkupazzjonali 
immirata u mfassla, taħriġ u programmi 
ta’ apprendistat;

Or. ro

Emenda 12
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u iffissar ta’ 
pagi minimi statutorji; jitlob għal sistema 
ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-settur 
tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ 
xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu 
żgurati kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol;

imħassar

Or. en

Emenda 13
Nadja Hirsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u iffissar ta’ 
pagi minimi statutorji; jitlob għal sistema 
ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-settur 
tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ 
xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu żgurati 
kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u fejn meħtieġ, 
l-iffissar tal-livelli nnegozjati ta’ pagi 
minimi mill-imsieħba soċjali; jitlob għal 
sistema ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-
settur tas-servizzi personali u domestiċi 
sabiex jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux 
ta’ xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu 
żgurati kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol;

Or. de
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Emenda 14
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u iffissar ta’ 
pagi minimi statutorji; jitlob għal sistema 
ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-settur 
tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ 
xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu żgurati 
kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u ffissar ta’ pagi 
minimi statutorji, b’enfasi speċjali fuq il-
prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol 
ugwali u billi jippruvaw jindirizzaw il-
konsegwenzi negattivi tas-segregazzjoni 
orizzontali u vertikali; jitlob għal sistema 
ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-settur 
tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ 
xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu żgurati 
kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol;

Or. en

Emenda 15
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u iffissar ta’ 
pagi minimi statutorji; jitlob għal sistema 
ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-settur 
tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ 
xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu żgurati 

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri, biex b’konsultazzjoni mal-
imsieħba soċjali, jiżviluppaw strateġiji 
sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-
settur tas-servizzi, inklużi kuntratti 
regolari, negozjar kollettiv u iffissar ta’ 
pagi minimi statutorji; jitlob għal sistema 
ta’ taxxi ubenefiċċji speċjali għas-settur 
tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ 
xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu żgurati 
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kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol; kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol; f’dak li 
huwa aktar, l-informazzjoni dwar id-
drittijiet tal-ħaddiema trid tkun faċilment 
aċċessibbli;

Or. bg

Emenda 16
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota li skont il-Ħames Stħarriġ 
Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-
Xogħol ta’ April 2012, 18 % tal-ħaddiema 
rrapportaw li kellhom bilanċ fqir bejn ix-
xogħol u l-ħajja; fl-UE kollha kemm hi, 
19 % tan-nisa u 7 % tal-irġiel jaħdmu 
part-time ‘qasir’ (inqas minn 20 siegħa 
fil-ġimgħa). 3 % biss tal-irġiel ta’ bejn il-
35 u 49 sena qegħdin fuq sigħat ta’ part-
time ‘qosra’ mqabbel ma' 18 % tan-nisa 
f’dak il-grupp ta’ età; jinnota wkoll li l-
impjiegi part-time jinstabu l-aktar 
f’setturi partikolari: iktar minn 38 % tal-
ħaddiema part-time (kemm ‘qasir’ kif 
ukoll ‘sostanzjali’ (bejn 20 u 34 siegħa fil-
ġimgħa)) qegħdin fis-servizzi tal-
edukazzjoni, tas-saħħa u soċjali, servizzi 
oħra, u s-setturi tal-bejgħ bl-imnut u l-
bejgħ bl-ingrossa; jistieden għalhekk lill-
Istati Membri sabiex jadottaw politiki 
xierqa li jippermettu r-rikonċiljazzjoni 
tax-xogħol u l-ħajja privata, inkluż għal 
dawk f'impjieg part-time sabiex iż-żewġ 
ġenituri jiġu inkoraġġuti jipparteċipaw 
b’mod attiv f’miżuri ta’ rikonċiljazzjoni u 
b’hekk jiġi korrett l-iżbilanċ eżistenti bejn 
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is-sessi f’dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 17
Jutta Steinruck

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jirreferi għan-numru kbir ta’ 
ħaddiema nisa fil-qasam tas-servizzi tal-
kura u l-kundizzjonijiet ta’ spiss ħżiena 
tax-xogħol; f’dan il-kuntest jenfassizza li 
għandu jintlaħaq malajr kemm jista’ jkun 
ftehim dwar id-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li timplimenta d-
Direttiva 96/71/KE dwar l-Istazzjonar ta’ 
Ħaddiema fil-Qafas tal-Provvista tas-
Servizzi, biex tiġi miġġielda d-
diskriminazzjoni fil-qasam tas-servizzi tal-
kura, jiġu ggarantiti rati minimi ta’ ħlas 
xierqa u l-massimu ta’ sigħat ta’ xogħol, 
u jiġu ggarantiti wkoll regoli ċari dwar is-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza li 
b’mod partikolari għandhom jiġu 
rregolati b’mod ċar il-kundizzjonijiet 
għall-provvista ta’ impjieg minn aġenziji 
tax-xogħol temporanju.

Or. de

Emenda 18
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw 
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osservanza ta’ standards minimi tas-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
fis-settur tas-servizzi  — u tabilħaqq 
f’każijiet tal-adozzjoni tal-mudell tat-
telexogħol, jittieħdu l-karatteristiċi 
speċifiċi tal-post tax-xogħol f’każijiet bħal 
dawn — u f’kollaborazzjoni ma' msieħba 
soċjali biex jaraw li l-aġġornament tal-
leġiżlazzjoni rilevanti iseħħ skont il-
konlużjonijiet tal-komunità xjentifika;

Or. el

Emenda 19
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2а (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jilqa’ d-dokument tal-ħidma tal-
Istħarriġ ta-Tkabbir Annwali bl-isem ‘L-
Użu tal-Potenzjal tax-Xogħol tas-Servizzi 
Personali u Domestiċi’  u jistieden lill-
Istati Membri, lill-imsieħba soċjali u lil 
partijiet interessati oħra biex jaċċettaw 
b’mod attiv l-invit tal-Kummissjoni għat-
twettiq ta’ diskussjoni dwar din il-
kwistjoni;

Or. bg

Emenda 20
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq 
ftehim malajr kemm jista' jkun dwar il-
Programm għall-Bidla Soċjali u l-

3. Jilqa’ li l-Mikrofinanzjament se 
jkompli bħala assi proprju fil-qafas tal-
Programm għall-Bidla Soċjali u l-
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Innovazzjoni sabiex jippermetti lill-
ħaddiema u lill-intraprendituri fis-settur 
tas-servizzi jibbenefikaw mill-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali;

Innovazzjoni u jenfasizza l-importanza tal-
mikrofinanzjament bħala strument sabiex 
jiġu appoġġjati l-imprendituri nisa u 
persuni li huma f'pożizzjoni żvantaġġata 
fis-suq tax-xogħol fis-settur tas-servizzi;

Or. en

Emenda 21
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq 
ftehim malajr kemm jista' jkun dwar il-
Programm għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni sabiex jippermetti lill-
ħaddiema u lill-intraprendituri fis-settur 
tas-servizzi jibbenefikaw mill-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali;

3. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq 
ftehim malajr kemm jista' jkun dwar il-
Programm għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni sabiex jippermetti lill-
ħaddiema u lill-imprendituri fis-settur tas-
servizzi jibbenefikaw mill-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali, jenfasizza f’dan ir-rigward li 
hemm possibilitajiet konsiderevoli għall-
imprendituri nisa billi, b’mod ġenerali, in-
nisa jkomplu jagħżlu t-taħriġ tagħhom 
fis-settur tas-servizzi, li huwa wkoll fejn 
huma għandhom l-esperjenza 
kummerċjali u l-għarfien tan-negozju;

Or. en

Emenda 22
Nadja Hirsch

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq 
ftehim malajr kemm jista' jkun dwar il-

3. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq 
ftehim malajr kemm jista' jkun dwar il-
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Programm għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni sabiex jippermetti lill-
ħaddiema u lill-intraprendituri fis-settur 
tas-servizzi jibbenefikaw mill-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali;

Programm għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni sabiex jippermetti lill-
ħaddiema u lill-intraprendituri fis-settur 
tas-servizzi jibbenefikaw mill-assi tal-
Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali; jilqa’ l-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar in-Negozju Soċjali, 
biex in-nisa jaħdmu bis-sħiħ fl-ekonomija 
soċjali;

Or. de

Emenda 23
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3а (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jinnota li l-fenomenu tax-xogħol 
mhux dikjarat u inċert fis-settur tas-
servizzi, speċjalment fost in-nisa, huwa 
mifrux; il-Kummissjoni għandha 
tinkoraġġixxi lill-Istati Membri 
jiżviluppaw strateġiji u jinkorporawhom 
għall-implimentazzjoni tal-Ewropa 2020 
sabiex jiġġieldu dan il-fenomenu. Il-
ħaddiema fis-settur tas-servizzi għandu 
jkollhom l-opportunità għal tagħlim tul il-
ħajja u aċċess għall-programmi biex 
jakkwistaw/itejbu/ibidlu;

Or. bg

Emenda 24
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
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Membri jiggarantixxu l-protezzjoni tad-
drittijiet soċjali u ta' impjiegi għan-numru 
kbir ta’ ħaddiema mobbli fis-settur tas-
servizzi u sabiex jiġġieldu kull tip ta' 
sfruttament;

Membri jiggarantixxu l-protezzjoni tad-
drittijiet soċjali u ta' impjiegi għan-numru 
kbir ta’ ħaddiema mobbli fis-settur tas-
servizzi u sabiex jiġġieldu kull tip ta' 
sfruttament u r-riskju tal-esklużjoni 
soċjali; Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati 
regoli li jiffavorixxu l-konċiljazzjoni tal-
ħajja tax-xogħol ma’ dik tal-familja;

Or. it

Emenda 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiggarantixxu l-protezzjoni tad-
drittijiet soċjali u ta' impjiegi għan-numru 
kbir ta’ ħaddiema mobbli fis-settur tas-
servizzi u sabiex jiġġieldu kull tip ta' 
sfruttament;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiggarantixxu l-protezzjoni tad-
drittijiet soċjali u ta' impjiegi għan-numru 
kbir ta’ ħaddiema mobbli fis-settur tas-
servizzi u sabiex jiġġieldu kull tip ta' 
sfruttament; jenfasizza li l-mobilità tax-
xogħol ma tistax tkun obbligatorja;

Or. pt

Emenda 26
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri 
jintensifikaw l-azzjonijiet tagħhom sabiex 
jiġġieldu x-xogħol mhux irreġistrat — bi 
proporzjon ċertament ogħla tan-nisa li 
jaħdmu b’dan il-mod — l-għan ikun li jiġi 
miġġieled il-faqar tan-nisa u jiżgura l-
vijabilità tas-sistemi tal-assigurazzjoni 
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soċjali; 

Or. el

Emenda 27
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jirratifikaw mingħajr dewmien il-
Konvenzjoni Nru. 189 tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol dwar il-
ħaddiema domestiċi, adottata mill-
organizzazzjoni tripartitika fl-2011 bil-
għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-
xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi 
u l-istess drittijiet tax-xogħol bażiċi bħal 
dawk disponibbli għal ħaddiema oħrajn;

Or. en

Emenda 28
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi li jgħinuhom iżidu 
l-ħiliet tagħhom sabiex tonqos id-
diskrepanza bejn il-ħiliet u l-obbligi fuq il-
post tax-xogħol;

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi permanenti li 
jgħinuhom iżidu l-ħiliet tagħhom sabiex 
tonqos id-diskrepanza bejn il-ħiliet u l-
obbligi fuq il-post tax-xogħol u jiġi żgurat 
li l-ħaddiema jirċievu l-ħiliet u l-kwalifiki 
ġodda meħtieġa li qed jevolvu fis-suq tax-
xogħol li qed jevolvi b’mod konstanti;
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Or. it

Emenda 29
Marije Cornelissen
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi li jgħinuhom iżidu 
l-ħiliet tagħhom sabiex tonqos id-
diskrepanza bejn il-ħiliet u l-obbligi fuq il-
post tax-xogħol;

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi li jgħinuhom iżidu 
l-ħiliet tagħhom u għal tagħlim tul il-ħajja 
sabiex jitjiebu l-opportunitajiet tagħhom 
fis-suq tax-xogħol fil-futur u tonqos id-
diskrepanza bejn il-ħiliet u l-obbligi fuq il-
post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 30
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi li jgħinuhom iżidu 
l-ħiliet tagħhom sabiex tonqos id-
diskrepanza bejn il-ħiliet u l-obbligi fuq il-
post tax-xogħol;

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha (b’attenzjoni partikolari għall-
gruppi vulnerabbli ta’ persuni) fis-settur 
tas-servizzi li jkollhom aċċess għal 
programmi li jgħinuhom iżidu l-ħiliet 
tagħhom sabiex tonqos id-diskrepanza bejn 
il-ħiliet u l-obbligi fuq il-post tax-xogħol;

Or. en
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Emenda 31
Silvana Koch-Mehrin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi li jgħinuhom iżidu 
l-ħiliet tagħhom sabiex tonqos id-
diskrepanza bejn il-ħiliet u l-obbligi fuq il-
post tax-xogħol;

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema 
kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom 
aċċess għal programmi li jgħinuhom iżidu 
l-ħiliet tagħhom u programmi ta’ taħriġ 
ulterjuri sabiex tonqos id-diskrepanza bejn 
il-ħiliet u l-obbligi fuq il-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda 32
Konstantinos Poupakis

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jinnota li l-livelli baxxi tal-
parteċipazzjoni tan-nisa fit-taħriġ 
vokazzjonali fis-settur tas-servizzi fil-
kuntest tat-tagħlim tul il-ħajja, u jistieden 
lill-Istati Membri jwettaq azzjoni ma’ 
dawn il-linji;

Or. el

Emenda 33
Minodora Cliveti

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza li l-ħtieġa fit-tijib tal-ħiliet 
għall-ħaddiema akbar u l-ġenituri, li 
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qabel ħadu ħsieb lit-tfal u lid-dipendenti 
fil-familja tagħhom, li jirritornaw fis-suq 
tax-xogħol;

Or. ro

Emenda 34
Franz Obermayr

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jenfasizza li t-tnaqqis drastiku fil-baġits 
ta’ ħafna Stati Membri qiegħed jaffettwa l-
ħaddiema nisa b’mod sproporzjonat u 
jitlob lill-Kummissjoni sabiex twettaq 
valutazzjoni tal-impatt tal-miżuri ta’ 
awsterità fuq in-nisa fis-suq tax-xogħol, 
b’enfasi partikolari fuq is-settur tas-
servizzi;

6. Jenfasizza li t-tnaqqis fil-baġits ta’ ħafna 
Stati Membri jkun jista’ jaffettwa l-
ħaddiema nisa u jitlob lill-Kummissjoni 
sabiex twettaq valutazzjoni tal-impatt tal-
miżuri ta’ awsterità fuq in-nisa fis-suq tax-
xogħol, b’enfasi partikolari fuq is-settur 
tas-servizzi;

Or. de

Emenda 35
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza li t-tnaqqis drastiku fil-baġits 
ta’ ħafna Stati Membri qiegħed jaffettwa l-
ħaddiema nisa b’mod sproporzjonat u jitlob 
lill-Kummissjoni sabiex twettaq 
valutazzjoni tal-impatt tal-miżuri ta’ 
awsterità fuq in-nisa fis-suq tax-xogħol, 
b’enfasi partikolari fuq is-settur tas-
servizzi;

6. Jenfasizza li t-tnaqqis drastiku fil-baġits 
ta’ ħafna Stati Membri qiegħed jaffettwa l-
ħaddiema nisa b’mod sproporzjonat u jitlob 
lill-Kummissjoni sabiex twettaq ġbir ta’ 
dejta dwar l-impatt tal-miżuri ta’ awsterità 
fuq in-nisa fis-suq tax-xogħol, b’enfasi 
partikolari fuq is-settur tas-servizzi;

Or. en
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Emenda 36
Iliana Malinova Iotova

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-isfidi affaċċjati mill-
ħaddiema fis-settur tas-servizzi, b’mod 
speċjali n-nisa, fir-rikonċiljazzjoni tax-
xogħol u l-ħajja tal-familja; jitlob 
għalhekk għal servizzi għall-indukrar tat-
tfal li kulħadd jiflaħ iħallas għalihom, 
ħinijiet kompatibbli sabiex jiġi żgurat 
bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u l-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
bħala prekundizzjoni sabiex tiżdied il-
parteċipazzjoni fix-xogħol tal-irġiel u n-
nisa

Or. en

Emenda 37
Licia Ronzulli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi miġġielda l-
inugwaljanza bejn is-sessi li għadha 
preżenti fis-suq tax-xogħol, u li jiġu 
adottati politiki attivi li jistgħu jnaqqsu l-
iżvantaġġ reali li jridu jiffaċċjaw in-nisa;

Or. it

Emenda 38
Iliana Malinova Iotova
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jitlob għal djalogu soċjali b'saħħtu u 
l-involviment tar-rappreżentanti ta' min 
iħaddem u tal-ħaddiema fl-istabbiliment 
tal-prijoritajiet tal-UE fil-qasam tas-settur 
tas-servizzi fir-rigward tal-ħarsien tad-
drittijiet soċjali u tax-xogħol, il-benefiċċji 
tal-qgħad u d-drittijiet rappreżentattivi

Or. en


