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Emenda 1
Emer Costello

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka r-rati differenti ħafna tat-
tixjiħ fl-Istati Membri tal-UE u d-differenzi 
sinifikanti nazzjonali, politiċi u kulturali 
fil-perċezzjonijiet tal-isfida demografika u, 
speċjalment, fil-modi ta' kif tindirizzaha;

1. Jirrimarka l-għamla demografika
differenti ħafna fl-Istati Membri tal-UE u 
d-differenzi sinifikanti nazzjonali, politiċi u 
kulturali fil-perċezzjonijiet tal-isfida 
demografika u, speċjalment, fil-modi ta' kif 
tindirizzaha; jinnota ż-żieda sinifikinati ta’ 
nies li jibqgħu jaħdmu wara li jirtiraw, eż. 
ir-rati tal-impjieg fost ħaddiema ta’ età 
bejn 65-74 żdied bi 15% bejn 2006-2011;

Or. en

Emenda 2
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka r-rati differenti ħafna tat-
tixjiħ fl-Istati Membri tal-UE u d-differenzi 
sinifikanti nazzjonali, politiċi u kulturali 
fil-perċezzjonijiet tal-isfida demografika u, 
speċjalment, fil-modi ta' kif tindirizzaha;

1. Jirrimarka r-rati differenti ħafna tat-
tixjiħ fl-Istati Membri tal-UE u d-differenzi 
sinifikanti nazzjonali, politiċi u kulturali 
fil-perċezzjonijiet tal-isfida demografika u, 
speċjalment, fil-modi ta' kif tindirizzaha u 
tippjana għaliha;

Or. en

Emenda 3
Kinga Göncz
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jirrimarka r-rati differenti ħafna tat-
tixjiħ fl-Istati Membri tal-UE u d-differenzi 
sinifikanti nazzjonali, politiċi u kulturali 
fil-perċezzjonijiet tal-isfida demografika u, 
speċjalment, fil-modi ta' kif tindirizzaha;

1. Jirrimarka r-rati differenti ħafna tat-
tixjiħ fl-Istati Membri tal-UE u d-differenzi 
sinifikanti nazzjonali, politiċi u kulturali 
fil-perċezzjonijiet tal-isfida demografika u, 
speċjalment, fil-modi ta' kif tindirizzaha;
madanakollu, jgħid li l-istennija tal-
għomor qed tiżdied f’kull Stat Membru;

Or. en

Emenda 4
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Ifakkar li ċ-ċittadini anzjani huma ta’ 
benefiċċju għas-soċjetajiet tagħna, u 
huwa essenzjali li nibnu fuq l-għarfien u 
l-esperjenzi tagħhom fl-oqsma kollha tal-
ħajja u nappoġġjaw l-għajxien 
indipendenti tagħhom għall-itwal perjodu 
ta’ żmien possibbli;

Or. en

Emenda 5
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jiddikjara li l-anzjani jeħtieġu forom 
differenti ta’ appoġġ u kura; għalhekk, is-
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servizzi u s-soluzzjonijiet għandhom 
dejjem ikunu orjentati lejn il-persuni u 
mmexxija mid-domanda;

Or. en

Emenda 6
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. Jirrimarka li opportunitajiet ta’ 
xogħol u volontarjat kif ukoll miżuri ta’ 
protezzjoni soċjali huma essenzjali biex 
jiżguraw tixjiħ attiv u b’saħħtu;

Or. en

Emenda 7
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota tal-Pjan tas-Sħubija 
Ewropea għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ 
Attiv u b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar 
tiegħu fuq il-kooperazzjoni bejn il-partijiet 
interessati pubbliċi u privati, l-iskambju u 
t-trasferiment ta' ideat tajbin u l-aħjar 
prattiki (pereżempju l-pjattaforma
"Marketplace" fuq l-internet), u l-
ottimizzazzjoni ta' strumenti eżistenti ta' 
finanzjament;

2. Jilqa’ l-Pjan Strateġiku ta' 
Implimentazzjoni tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar tiegħu fuq 
il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
pubbliċi u privati, l-iskambju u t-
trasferiment ta' ideat tajbin u l-aħjar prattiki
(pereżempju l-pjattaforma ‘Marketplace’
fuq l-internet), u l-ottimizzazzjoni ta' 
strumenti eżistenti ta' finanzjament;

Or. en
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Emenda 8
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jieħu nota tal-Pjan tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar tiegħu fuq 
il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
pubbliċi u privati, l-iskambju u t-
trasferiment ta' ideat tajbin u l-aħjar 
prattiki (pereżempju l-pjattaforma
"Marketplace" fuq l-internet), u l-
ottimizzazzjoni ta' strumenti eżistenti ta'
finanzjament;

2. Jieħu nota tal-Pjan tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar tiegħu fuq 
il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni 
Ewropea u l-Istati Membri u r-reġjuni, l-
Industrija u l-Ekonomija, il-partijiet 
interessati pubbliċi u privati kemm dawk 
professjonisti fis-settur tas-saħħa u tal-
kura kif ukoll organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-anzjani u l-pazjenti, l-
iskambju u t-trasferiment ta’ ideat tajbin u 
l-aħjar prattiki (pereżempju l-pjattaforma
“Marketplace” fuq l-internet), u l-
ottimizzazzjoni ta' strumenti eżistenti ta’
finanzjament;

Or. de

Emenda 9
Emer Costello

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota tal-Pjan tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar tiegħu fuq 
il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
pubbliċi u privati, l-iskambju u t-
trasferiment ta' ideat tajbin u l-aħjar prattiki
(pereżempju l-pjattaforma "Marketplace"
fuq l-internet), u l-ottimizzazzjoni ta' 
strumenti eżistenti ta' finanzjament;

2. Jieħu nota tal-Pjan tas-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
b’Saħħtu, speċjalment l-iffukar tiegħu fuq 
il-kooperazzjoni bejn il-partijiet interessati 
pubbliċi u privati, l-iskambju u t-
trasferiment ta' ideat tajbin u l-aħjar prattiki
(pereżempju l-pjattaforma ‘Marketplace’
fuq l-internet), u l-ottimizzazzjoni ta' 
strumenti eżistenti ta' finanzjament;
jenfasizza li għandu jara t-tixjiħ bħala 
opportunità aktar milli ostaklu u għandu 
jagħraf u jippromwovi l-valur tal-anzjani, 



AM\919136MT.doc 7/36 PE500.493v01-00

MT

l-esperjenzi u l-kontribut kontinwu 
tagħhom lis-soċjetà;

Or. en

Emenda 10
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. jara mod tajjeb ta’ kif jintużaw ir-
riżorsi b’mod aktar effiċjenti, jiġu 
stabbiliti standards għoljin uniformi 
għall-benefiċċju tal-persuni konċernati u 
barra minn hekk jitnaqqsu l-ispejjeż tal-
kura tal-anzjani fis-setturi tas-saħħa u 
tal-kura transkonfinali;

Or. de

Emenda 11
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jilqa’ l-objettiv biex jiġu promossi 
ambjenti li jiffavorixxu l-età bħala 
għodda essenzjali biex jiġu appoġġjati 
ħaddiema anzjani u dawk li qed ifittxu x-
xogħol u biex jiġu promossi soċjetajiet 
inklużivi li joffru opportunitajiet ugwali 
għal kulħadd;

Or. en
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Emenda 12
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2b. Jilqa’ l-approċċ rikonoxxibbli tal-
Kummissjoni għal vitalità u d-dinjità tal-
anzjani fl-Ewropa biex jippromwovi l-
innovazzjoni fir-rigward tal-anzjani, biex 
isaħħaħ “il-Kultura dwar it-Tixjiħ Attiv” 
fl-Ewropa favorevoli għall-
ġenerazzjonijiet u biex jitfassal dan il-
proċess flimkien mal-imsieħba 
rikonoxxuti fir-riċerka u tas-soċjetà ċivili;

Or. de

Emenda 13
Inês Cristina Zuber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni
jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza li l-anzjani għandhom dritt 
għal sigurtà ekonomika permezz ta’ rtirar 
diċenti, wara li jkunu kisbu dan id-dritt 
b’kontribuzzjonijiet li għamlu waqt il-
ħajja tax-xogħol tagħhom, u li jgawdu l-
ħajja tal-familja u tal-komunità 
f’kundizzjonijiet li jirrispettaw l-
awtonomija individwali tagħhom u li 
jipprevjenu u jegħlbu l-iżolazzjoni soċjali 
u l-marġinalizzazzjoni; għandhom id-dritt
li jaċċessaw netwerk ta’ kwalità ta’ 
faċilitajiet li jipprovdu appoġġ għall-
anzjani, aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha 
irrispettivament mill-istatus 
soċjoekonomiku tagħhom, b’mod 
partikolari, ċentri ta’ matul il-jum, djar 
residenzjali u għajnuna fid-dar;
għandhom dritt għal servizzi ta’ saħħa 
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pubblika ta’ kwalità li jippermettu aċċess 
universali għal proċess ta’ tixjiħ 
b’saħħtu; 

Or. pt

Emenda 14
Emer Costello

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni 
jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa li jinkoraġixxu n-
nies biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol 
u biex jagħmlu dan għal perjodu itwal 
filwaqt li jirrikonoxxu l-kontribut li
jistgħu jibqgħu jagħtu lis-soċjetà; b’mod 
partikolari, hemm ħtieġa li l-politiki 
jindirizzaw kwistjonijiet bħall-edukazzjoni 
u t-taħriġ, is-saħħa u l-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja għal forza tax-xogħol li 
qed tixjieħ;

Or. en

Emenda 15
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta'
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta'

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi; 
jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri għalhekk biex jiggarantixxu 
ekwilibriju korrett bejn is-sigurtà u l-
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xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi
dawk temporanji;

flessibilità fis-suq tax-xogħol permezz,
pereżempju, tal-implimentazzjoni 
komprensiva tal-prinċipji tal-flessigurtà, u 
biex tiġi indirizzata s-segmentazzjoni tas-
suq tax-xogħol, permezz kemm ta’ 
kopertura adegwata ta’ protezzjoni soċjali 
għall-persuni f'perjodi ta’ tranżizzjoni jew 
b'kuntratti ta' xogħol temporanji jew part-
time, kif ukoll l-aċċess għat-taħriġ, u
għall-possibilitajiet tal-iżvilupp tal-
karriera u ta’ xogħol full-time; 
jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jinvestu 
f'servizzi – bħall-indukrar tat-tfal, postijiet 
fl-iskola għall-ġurnata kollha u l-
faċilitajiet ta’ assistenza għall-anzjani 
affordabbli, full-time u ta' kwalità għolja 
– li jgħinu fil-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi, fit-trawwim ta’ bilanċ aħjar 
bejn ix-xogħol u l-familja u fil-ħolqien ta' 
qafas li jippermetti d-dħul jew id-dħul 
mill-ġdid fis-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jżommu impjieg xieraq u sikur 
skont l-età u l-kapaċità sakemm jilħqu l-
età tal-irtirar. Għalhekk miżuri għal 
taħriġ okkupazzjonali huma meħtieġa 
matul il-karriera tax-xogħol bħalma hija 
meħtieġa l-introduzzjoni ta’ kontijiet għal 
tul il-ħajja, ta’ opportunitajiet għal part-
time u ta’ appoġġ dirett finanzjarju mill-
imprendituri fl-istabbiliment ta’ impjiegi 
xierqa għall-anzjani u għall-persuni 
b’diżabilità;
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Or. de

Emenda 17
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta'
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta'
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata, kemm billi tittejjeb il-
flessibbiltà tas-suq tax-xogħol permezz tal-
introduzzjoni ta’ kontijiet tal-ħin tal-ħajja 
professjonali, u ta’ possibbiltajiet ta’
xogħol part-time u regolamenti flessibli 
fir-rigward tat-tranżizzjoni għall-pensjoni, 
pereżempju permezz ta’ pensjoni parzjali 
jew sena ta’ bonus;  

Or. de

Emenda 18
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet ta’ qafas xierqa biex il-
persuni jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età 
aktar avvanzata u jibqgħu produttivi, 
kemm billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq 
tax-xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji, kif ukoll impjiegi xierqa 
għall-anzjani;
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Or. de

Emenda 19
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, jekk 
jixtiequ jew jeħtieġu li jagħmlu dan, anke 
billi l-postijiet tax-xogħol isiru aċċessibbli 
fiżikament, kemm billi tittejjeb il-
flessibbiltà tas-suq tax-xogħol permezz tal-
introduzzjoni ta' kontijiet tal-ħin u ta' 
possibbiltajiet ta' xogħol part-time u bil-
previżjoni ta' forom moderni ta' kuntratti 
tax-xogħol, inklużi dawk temporanji;

Or. en

Emenda 20
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom
differenti ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji, filwaqt illi tingħata 
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attenzjoni biex jiġi żgurat li ikun hemm 
dejjem protezzjoni soċjali adegwata;

Or. en

Emenda 21
Roberta Angelilli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time u bil-previżjoni ta' forom 
moderni ta' kuntratti tax-xogħol, inklużi 
dawk temporanji;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jinħolqu l-
kundizzjonijiet xierqa biex il-persuni jkunu 
jistgħu jibqgħu jaħdmu f'età aktar 
avvanzata u jkunu aktar produttivi, kemm 
billi tittejjeb il-flessibbiltà tas-suq tax-
xogħol permezz tal-introduzzjoni ta' 
kontijiet tal-ħin u ta' possibbiltajiet ta' 
xogħol part-time jew ta’ tnaqqis b’mod 
gradwali fis-sigħat tax-xogħol u bil-
previżjoni ta' forom moderni ta' kuntratti 
tax-xogħol, inklużi dawk temporanji;

Or. it

Emenda 22
Roberta Angelilli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza li l-iżgurar tas-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema waqt ix-xogħol 
huwa l-bażi ta’ ħajja professjonali 
sostenibbli u ta’ tixjiħ attiv;

Or. it
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Emenda 23
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati 
s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; 
jilqa’ l-għarfien tas-sinifikanza ta’ 
prevenzjoni fl-ewwel pilastru tal-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni; huwa 
konvint li l-prevenzjoni għandha wkoll 
rwol ewlieni fix-xogħol billi ttejjeb is-
saħħa okkupazzjonali u tnaqqas bħala 
konsegwenza l-pressjoni fuq is-sistemi 
tas-saħħa u l-kura fit-tul;

Or. en

Emenda 24
Minodora Cliveti

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza r-rwol importanti ta’ atturi 
lokali u reġjonali fl-immodernizzar, it-
titjib u r-razzjonalizzazzjoni tal-provvista 
ta’ servizzi tas-saħħa u tal-kura soċjali 
biex jipproduċu mudelli li jiksbu riżultati 
aħjar għal individwi fis-suq tax-xogħol;

Or. en

Emenda 25
Elisabeth Morin-Chartier

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

3a. Jenfasizza l-ħtieġa li l-liġi tax-xogħol 
tiġi adattata għas-sitwazzjoni ekonomika 
billi jiddaħħlu soluzzjonijiet ta’ flessibilità 
u billi jitħassru t-testi li mhumiex 
meħtieġa jew li jfixklu s-suq tax-xogħol;

Or. fr

Emenda 26
Elisabeth Morin-Chartier

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3b. jenfasizza, f’dan ir-rigward, li huwa 
essenzjali li jiġu rilassati, b’mod 
partikolari, il-possibbiltajiet ta’ xogħol 
part-time, ta’ kuntratti temporanji skont 
il-ħtiġijiet tal-impriża jew anke l-
possibbiltajiet li jingħaqdu l-impjieg u l-
pensjoni;

Or. fr

Emenda 27
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3b. Jenfasizza l-importanza li jittejbu l-
kundizzjonijiet tax-xogħol u jinħolqu 
ambjenti li jiffavorizzu l-età sabiex tiżdied 
is-saħħa u l-awtonomija fuq il-post tax-
xogħol, b’mod partikolari għal ħaddiema 
b’diżabilitajiet jew kundizzjonijiet kroniċi; 
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jirrimarka li l-ICT u r-robotika jista’ 
jkollhom rwol ewlieni f’dak il-kuntest billi 
jiffaċilitaw ix-xogħlijiet fiżiċi għall-forza 
tax-xogħol li qed tixjieħ tagħna; jistieden 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jippromwovu teknoloġiji bħal dawn fejn 
huwa adegwat;

Or. en

Emenda 28
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3c. Jenfasizza l-importanza li jkun hemm 
appoġġ aħjar tal-ħaddiema 
b’responsabbiltajiet ta’ kura informali; 
jitlob direttiva tal-UE dwar il-leave ta’ 
min jagħti l-kura biex ikun hemm qafas 
adegwat f’dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 29
Elisabeth Morin-Chartier

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3c. jenfasizza li huwa essenzjali li l-Istati 
Membri jkunu inventivi billi 
jissimplifikaw id-dispożizzjonijiet li 
mhumiex strettament meħtieġa għall-
protezzjoni tal-ħaddiema u biex jadattaw 
il-liġi tagħhom għas-sitwazzjoni 
ekonomika;
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Or. fr

Emenda 30
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3d. Jinnota l-ħtieġa li jkun hemm ġlieda 
kontra diskriminazzjoni abbażi tal-età fl-
impjiegi biex ikun żgurat li l-ħaddiema 
anzjani jkunu jistgħu jżommu l-impjieg 
tagħhom jew ikollhom aċċess għal 
opportunitajiet ta’ xogħol;

Or. en

Emenda 31
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta' 
nuqqasijiet fis-swieq tax-xogħol, li 
jirriżultaw f'ekonomija aktar għajjiena u 
f'thedidda għal-livell ta' prosperità fl-
Ewropa;

imħassar

Or. en

Emenda 32
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jinsab konvint li riformi komprensivi
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta' 
nuqqasijiet fis-swieq tax-xogħol, li
jirriżultaw f'ekonomija aktar għajjiena u 
f'thedidda għal-livell ta' prosperità fl-
Ewropa;

4. Jinsab konvint li għandhom jittieħdu 
miżuri komprensivi li jgħinu b’mod 
immirat lill-anzjani lejn is-suq tax-xogħol,
b’mod li ma jkunux jistgħu jiġu 
preġudikati bi standards skont it-tariffi u 
speċifiċi għall-pajjiż; pjuttost il-prinċipju 
ta’ xogħol tajjeb għandu jiġi ppreservat 
ukoll fir-rigward ta’ impjegati anzjani, li 
jfisser kuntratt tax-xogħol indefinit 
b’paga tariffarja jew statutorja flimkien 
ma’ sigurtà soċjali mingħajr kundizzjoni;
jinnota li l-promozzjoni ta’ ħaddiema 
anzjani fil-ħajja professjonali għandha 
dejjem tkun konformi mal-prinċipju ta’ 
ġustizzja interġenerazzjonali;

Or. de

Emenda 33
Inês Cristina Zuber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta' 
nuqqasijiet fis-swieq tax-xogħol, li 
jirriżultaw f'ekonomija aktar għajjiena u 
f'thedidda għal-livell ta' prosperità fl-
Ewropa;

4. jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji sabiex jipprovdu drittijiet 
ugwali għall-ħaddiema kollha, u 
jeliminaw il-forom kollha ta’ impjieg 
prekarju u jinvestu fil-ħolqien ta’ impjiegi 
permanenti u tagħlim tul il-ħajja u taħriġ 
professjonali;

Or. pt

Emenda 34
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta’ 
nuqqasijiet fis-swieq tax-xogħol, li 
jirriżultaw f'ekonomija akar għajjiena u 
f'thedidda għal-livell ta' prosperità fl-
Ewropa;

4. Jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta’ 
nuqqasijiet serji fl-aċċess għas-swieq tax-
xogħol, li jirriżultaw f'ekonomija aktar
għajjiena u f'thedidda għal-livell ta' 
prosperità fl-Ewropa;

Or. de

Emenda 35
Emer Costello

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta' 
nuqqasijiet fis-swieq tax-xogħol, li 
jirriżultaw f'ekonomija akar għajjiena u 
f'thedidda għal-livell ta' prosperità fl-
Ewropa;

4. Jinsab konvint li riformi komprensivi 
huma neċessarji għall-prevenzjoni ta' 
nuqqasijiet fis-swieq tax-xogħol, li 
jirriżultaw f'ekonomija aktar għajjiena u 
f'thedidda għal-livell ta' prosperità fl-
Ewropa; f’dan ir-rigward jenfasizza l-
ħtieġa li tiġi żviluppata perspettiva 
wiesgħa li tikkunsidra kwistjonijiet bħal 
politiki ekonomiċi, impjiegi, sigurtà 
soċjali, protezzjoni soċjali, ugwaljanza u 
diskriminazzjoni bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 36
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex iniedu kampanji li jtejbu l-
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perċezzjoni tal-pubbliku fir-rigward tal-
kontribuzzjoni u l-produttività ta’ 
ħaddiema anzjani, b’mod partikolari 
dawk b’diżabilitajiet u kundizzjonijiet 
kroniċi;

Or. en

Emenda 37
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4a. jistenna mill-Istati Membri li sa 2020 
joħolqu flimkien Ewropa favorevoli għall-
ġenerazzjonijiet u jiżviluppaw l-
infrastruttura soċjali tagħhom, billi 
jiffukaw aktar il-fondi strutturali fuq il-
kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol 
tal-ġenerazzjoni anzjana, sabiex ikun 
jista’ jiġi miġġieled il-faqar fost l-anzjani;

Or. de

Emenda 38
Inês Cristina Zuber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota ir-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ taż-
żgħażagħ sabiex jintlaħaq l-għan tal-
ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, 
fejn tingħata prijorità għall-ħolqien ta’ 
impjiegi bi drittijiet; jinnota li kulħadd 
għandu jkollu aċċess għall-edukazzjoni
tul il-ħajja u l-kultura u li dan jirrikjedi 
investiment f’servizzi kulturali pubbliċi ta’ 
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kwalità disponibbli għal kulħadd;

Or. pt

Emenda 39
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva; f’dan id-dawl, iħeġġeġ li 
jkun hemm enfasi qawwija fuq tagħlim 
tul il-ħajja fi ħdan il-programm “Erasmus 
għal Kulħadd”, li huwa għodda effettiva 
għat-trawwim tal-edukazzjoni u l-iżvilupp 
professjonali kontinwu għaċ-ċittadini tal-
UE ta’ kull età;

Or. en

Emenda 40
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta’ aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta’ aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex jinħoloq ambjent tax-xogħol
favorevoli għall-ġenerazzjonijiet, li jkun 
kapaċi jilqa’ fih ukoll ħaddiema anzjani 
f’dinja teknoloġika li kull ma jmur 
qiegħda dejjem tinbidel;

Or. de
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Emenda 41
Sari Essayah

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota ir-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja u l-
promozzjoni ta’ stili ta’ ħajja 
b’saħħithom, sabiex titħejja forza tax-
xogħol attiva u aktar produttiva;

Or. fi

Emenda 42
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja u tinżamm forza tax-xogħol 
attiva u aktar produttiva u sabiex jiġu 
salvagwardjati l-inklużjoni soċjali u l-
indipendenza finanzjarja ta’ nies anzjani;

Or. en

Emenda 43
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5



AM\919136MT.doc 23/36 PE500.493v01-00

MT

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta’ aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta’ aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ
avvanzat, fejn tingħata prijorità lit-tagħlim 
tul il-ħajja, sabiex titħejja forza tax-xogħol 
attiva u aktar produttiva;

Or. de

Emenda 44
Roberta Angelilli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex il-forza tax-xogħol tal-persuni li 
qed jixjieħu jkollha, bħala riżorsa umana, 
opportunitajiet indaqs fit-tagħlim ta’ ħiliet 
ġodda u fl-iżvilupp tal-kompetenzi 
professjonali;

Or. it

Emenda 45
Emer Costello

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment u titjib fl-infiq fl-edukazzjoni 
u t-taħriġ, fejn tingħata prijorità lit-tagħlim 
tul il-ħajja, sabiex titħejja forza tax-xogħol 
attiva u aktar produttiva;
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Or. en

Emenda 46
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jinnota l-irwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva;

5. Jinnota r-rwol essenzjali ta' aktar 
investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fejn 
tingħata prijorità lit-tagħlim tul il-ħajja, 
sabiex titħejja forza tax-xogħol attiva u 
aktar produttiva; jemmen li l-finanzjament 
tat-tagħlim tul il-ħajja għall-integrazzjoni 
tal-ħaddiema anzjani fis-suq tax-xogħol 
huwa kompitu soċjoprofessjonali; 

Or. de

Emenda 47
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. jenfasizza r-responsabilità tal-Unjoni 
Ewropea fir-rigward ta’ promozzjoni 
transkonfinali għat-tagħlim tul il-ħajja u 
l-ħtieġa assoċjata magħha li tappoġġja 
din il-promozzjoni b’mod konkret permezz 
tal-inizjattiva finanzjarja tagħha fil-baġit 
tal-UE bl-isem ta’ “Anzjani attivi”; 

Or. de

Emenda 48
Kinga Göncz
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ approċċ olistiku 
għat-tixjiħ u ta’ żvilupp u riformi 
komprensivi mhux biss fil-qasam tat-
tagħlim tul il-ħajja u s-suq tax-xogħol 
iżda anke fl-aċċessibbiltà għal dawn 
kollha, inklużi t-trasport, l-infrastruttura 
u l-bini;

Or. en

Emenda 49
Minodora Cliveti

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jikkunsidra li l-anzjani jeħtieġu dħul, 
akkomodazzjoni, aċċess għal kull tip ta’ 
servizzi tas-saħħa, soċjali u kulturali, u 
netwerks soċjali b’saħħithom adegwati 
biex tittejjeb il-kwalità ta’ ħajjithom u 
wkoll li jeħtieġu opportunitajiet biex 
jibqgħu jikkontribwixxu għas-suq tax-
xogħol, mingħajr restrizzjonijiet ta’ 
diskriminazzjoni abbażi tal-età;

Or. en

Emenda 50
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Ifakkar il-ħtiġijiet ta’ ħaddiema 
anzjani biex itejbu r-rikonoxximent ta’ 
edukazzjoni informali u mhux formali, 
b’mod partikolari dawk miksuba permezz 
tal-volontarjat u l-kura informali;

Or. en

Emenda 51
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jemmen li inizjattivi 
interġenerazzjonali fix-xogħol, bħal 
trasferiment tal-għarfien, huma essenzjali 
kemm biex jiġu żgurati l-integrazzjoni u t-
taħriġ ta’ ħaddiema żgħażagħ kif ukoll 
biex jiġu offruti possibilitajiet għal 
ħaddiema anzjani biex ħaddiema oħra 
jibbenefikaw mill-esperjenza tagħhom;

Or. en

Emenda 52
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5d. Jemmen li tranżizzjonijiet adegwati 
minn impjieg għal irtirar permezz ta’ 
għażliet ta’ irtirar gradwali, xogħol part-
time u ħinijiet tax-xogħol flessibbli huma 
essenzjali biex jiġi żgurat it-tixjiħ attiv u 
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b’saħħtu ta’ ħaddiema anzjani;

Or. en

Emenda 53
Inês Cristina Zuber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtirar effettiva, l-età ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbli, li jappoġġjaw 
sistemi pubbliċi ta’ sigurtà soċjali 
universali u ta’ appoġġ li huma kapaċi 
jiggarantixxu kundizzjonijiet ta’ rtirar 
diċenti għal kulħadd, li jirriflettu 
solidarjetà vera bejn il-ġenerazzjonijiet;

Or. pt

Emenda 54
Liisa Jaakonsaari

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtirar effettiva, l-età ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbli, siguri u 
inklużivi kif ukoll sabiex jitnaqqas il-
proporzjon ta’ dipendenza ekonomika 
biex tinżamm forza tax-xogħol kbira 
biżżejjed u biex tali riformi jingħaqdu 
mat-titjib kostanti tal-kundizzjonijiet ta’ 
xogħol u l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ 
taħriġ tul il-ħajja li jippermettu karrieri 
professjonali aktar tajbin għas-saħħa u 
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aktar fit-tul;

Or. en

Emenda 55
Emer Costello

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtirar effettiva, l-età ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar adegwati, sostenibbli u 
siguri; jistieden lill-Istati Membri li żiedu
l-età statutorja tal-irtirar jew li se jagħmlu 
dan, sabiex jinkoraġġixxu x-xogħol minn 
ħaddiema anzjani permezz ta’ 
eżenzjonijiet fiskali u tas-sigurtà soċjali;

Or. en

Emenda 56
Martin Kastler

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtitrar effettiva, l-eta' ta' rtirar uffiċjali u 
l-għomor;

6. Jibqa’ jsostni li hemm bżonn ta’ riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni u, fejn hu 
possibbli tal-istruttura fi tliet pilastri tal-
pensjoni tal-istat, dik okkupazzjonali u dik 
privata, sabiex dawn isiru aktar
sostenibbli; għandha tiġi stabbilita aktar 
koerenza bejn l-età tal-irtirar effettiva, l-
età tal-irtirar uffiċjali u l-għomor;

Or. de
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Emenda 57
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-eta' tal-
irtitrar effettiva, l-eta' ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbli, b’mod 
partikolari b'attenzjoni speċjali għal 
tnaqqis fid-differenza tal-pagi bejn is-sessi 
fix-xogħol u konsegwentament fil-
pensjonijiet u wkoll kalkulabbli għall-
ġenerazzjonijiet futuri; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtirar effettiva, l-età ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

Or. en

Emenda 58
Sari Essayah

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-eta' ta' 
rtitrar effettiva, l-eta' ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbli; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtirar effettiva, l-età ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor, jinkoraġġixxi l-introduzzjoni ta’ 
skemi li permezz tagħhom l-intitolamenti 
tal-pensjoni jiġu akkumulati aktar malajr 
fl-aħħar snin qabel l-irtirar u jappoġġja li 
titqies l-istennija tal-ħajja għall-iskop tal-
kalkolazzjoni tal-pensjonijiet;

Or. fi
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Emenda 59
Heinz K. Becker

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-eta' ta' 
rtitrar effettiva, l-eta' ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. jibqa’ jsostni li hemm bżonn ta’ riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn jibqgħu aktar assigurati għal futur u 
sostenibbli; għandha tiġi stabbilita aktar 
koerenza bejn l-età tal-irtirar effettiva, l-
età tal-irtirar uffiċjali u l-għomor;

Or. de

Emenda 60
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6. Jibqa' jsostni li hemm bżonn ta' riformi
unlerjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbi; għandha tiġi 
stabbilita aktar koerenza bejn l-età tal-
irtirar effettiva, l-età ta' rtirar uffiċjali u l-
għomor;

6. Jibqa’ jsostni li hemm bżonn ta’ riformi
ulterjuri tas-sistemi tal-pensjoni sabiex 
dawn isiru aktar sostenibbli u jiġi evitat il-
faqar fost l-anzjani b’mod aktar effettiv;
huwa tal-fehma li m’għandu jkun hemm 
l-ebda tnaqqis ulterjuri fil-benefiċċji tal-
pensjoni; huwa tal-fehma li l-pilastru tal-
istat u dak okkupazzjonali tal-pensjoni 
għandu jkun appoġġjat; jinnota li l-aktar 
ġlieda effettiva kontra l-faqar fost l-
anzjani ssir permezz tal-assigurar tal-pagi 
matul il-karriera tax-xogħol, li 
jiggarantixxu livell adegwat ta’ skema ta’ 
pensjoni;

Or. de

Emenda 61
Milan Cabrnoch
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jenfasizza r-responsabbiltà personali, 
filwaqt li jżomm f’moħħu li jeħtieġ li l-
individwi jaħsbu wkoll dwar x’jistgħu 
jagħmlu biex jiżguraw l-età tal-pensjoni 
tagħhom; jenfasizza wkoll ir-rwol kruċjali 
tas-solidarjetà tal-familja u dik 
interġenerazzjonali;

Or. en

Emenda 62
Inês Cristina Zuber

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jemmen li għandha tingħata prijorità 
lill-ġlieda kontra l-inugwaljanza soċjali, 
speċjalment inugwaljanza ekonomika fit-
termini ta’ distribuzzjoni tad-dħul u tal-
ġid u inugwaljanzi fis-suq tax-xogħol, u 
n-nuqqas ta’ sigurtà soċjali, aċċess mhux 
ugwali għall-funzjonijiet soċjali tal-istat 
bħalma huma l-welfare, is-saħħa, l-
edukazzjoni, is-sistema legali, eċċ;

Or. pt

Emenda 63
Minodora Cliveti

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iqis li huwa meħtieġ li tiġi msaħħa l-
adegwatezza tal-pensjonijiet billi tiġi 
miġġielda d-diskriminazzjoni bbażata fuq 
is-sess fis-suq tax-xogħol, b’mod speċjali 
billi jitnaqqsu d-differenzi fil-karrieri u l-
pagi;

Or. en

Emenda 64
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Huwa konvint li riformi oħra tas-
sistemi tal-kuri tas-saħħa huma meħtieġa, 
b’mod partikolari billi jsir investiment fil-
promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni, l-
iskrining u d-dijanjożi bikrija, u anke billi 
tiġi żviluppata sistema tal-kura aktar 
affordabbli, ta’ kwalità għolja u fit-tul;

Or. en

Emenda 65
Roberta Angelilli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Isostni li l-politiki tal-konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-
xogħol jippermettu li n-nisa jiffaċċjaw 
aħjar x-xjuħija, meta jiġi kkunsidrat li x-
xogħol itejjeb il-kwalità tal-ħajja; 
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Jippermettu, ukoll, li tiġi evitata d-
differenza fil-pagi u, għaldaqstant, li jiġi 
evitat ir-riskju ta’ faqar fix-xjuħija, fejn, 
sabiex ikunu jistgħu’ jikkonċiljaw 
flimkien il-ħajja tal-familja mal-ħajja tax-
xogħol, in-nisa jkollhom jagħżlu 
xogħlijiet part-time, mingħajr irbit jew 
atipiċi, b’riperkussjonijiet f’termini ta’ 
ħlas tal-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni;

Or. it

Emenda 66
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jemmen li l-ġlieda kontra l-iżolament 
tal-informazzjoni fir-rigward tal-
ġenerazzjoni aktar avvanzata fl-età hija 
kruċjali. l-aċċess għal teknoloġiji ġodda u 
l-użu tagħhom huma essenzjali għal tixjiħ 
attiv u b'saħħtu u għall-inklużjoni soċjali 
tal-anzjani.

7. Jemmen li l-ġlieda kontra l-iżolament 
tal-informazzjoni fir-rigward tal-
ġenerazzjoni aktar avvanzata fl-età hija 
kruċjali; l-aċċess għal teknoloġiji ġodda u 
l-użu tagħhom huwa wieħed mill-għodda
essenzjali għal tixjiħ attiv u b'saħħtu u 
għall-inklużjoni soċjali tal-anzjani.

Or. en

Emenda 67
Roberta Angelilli

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Jistieden lil min iħaddem, fejn 
meħtieġ, sabiex iżid l-isforzi għall-
adattabilità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol 
mal-istat tas-saħħa u l-kapaċità tal-
ħaddiema l-aktar anzjani u sabiex 
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jinkoraġġixxi l-pożittivizzazzjoni tal-
immaġni tal-persuni anzjani fuq il-post 
tax-xogħol;

Or. it

Emenda 68
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jemmen li l-volontarjat u inizjattivi 
'anzjani għall-anzjani’ għall-popolazzjoni 
li qed tixjieħ jistgħu jipprovdu mezz ta’ 
inklużjoni u kontribut raġonevoli għas-
sostenibbiltà tas-sistemi tal-kura fit-tul fl-
istess ħin; għalhekk, jinkoraġġixxi l-
iżvilupp u l-innovazzjoni f’dan il-qasam;

Or. en

Emenda 69
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jirrikonoxxi l-importanza ta’ ppjanar 
għal provvista tal-kura adegwata, kemm 
formali kif ukoll informali;

Or. en

Emenda 70
Martin Kastler
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Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq 
proposti li jindirizzaw il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni fost l-anzjani fir-rigward 
tal-aċċess għall-impjiegi u għall-post tax-
xogħol kif ukoll fix-xogħol għall-fini ta’ 
ambjent tax-xogħol li huwa favorevoli 
b’mod konsistenti għall-ġenerazzjonijiet;

Or. de

Emenda 71
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jinnota li t-tixjiħ ma jfissirx biss sfidi 
iżda joffri wkoll possibbiltajiet, b’mod 
speċjali opportunitajiet ta’ innovazzjoni li, 
fit-tul, jistgħu jikkontribwixxu għall-
ħolqien tal-impjiegi u benessri ekonomiku 
dejjem akbar fl-Ewropa;

Or. en

Emenda 72
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jenfasizza l-ħtieġa li jiddaħħlu fis-
seħħ sistemi ta’ appoġġ għal dawk li 
jieħdu ħsieb lill-familja tagħhom;
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Or. en

Emenda 73
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jenfasizza l-importanza li jiġu 
appoġġjati u megħjuna voluntiera anzjani 
u l-volontarjat interġenerazzjonali;

Or. en

Emenda 74
Kinga Göncz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jistieden li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-inklużjoni ta' persuni li 
qed jixjieħu li jgħixu f'żoni remoti jew 
f’żoni b’ħafna żvantaġġi.

Or. en


