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Emenda 1
Mariya Gabriel
Abbozz ta’ opinjoni
Kunsiderazzjoni (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel 2010-2015 KUMM(2010) 491 finali;

Or. fr

Emenda 2
Mariya Gabriel
Abbozz ta’ opinjoni
Premessa a (ġdida)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

(a) billi t-teknoloġiji ġodda joffru
opportunitajiet ġodda għall-
organizzazzjoni tax-xogħol, kemm għall-
impjegati kif ukoll għall-kuntratturi, li 
jistgħu jippromwovu bilanċ aħjar bejn il-
ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, u
għalhekk inklużjoni ikbar tan-nisa fis-suq
tax-xogħol;

Or. fr

Emenda 3
Inês Cristina Zuber
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-
impatt tal-miżuri ta’ konsolidament fiskali 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi; jistieden 
lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni 
speċifika lill-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
Programmi ta’ Stabbiltà u ta’ 
Konverġenza u fil-Programmi ta’ Riforma 
Nazzjonali (PRN), inter alia billi jiżguraw 
li f’dawn il-programmi jiġu inklużi 

1. Jinnota li l-politiki tas-Semestru 
Ewropew u l-governanza ekonomika 
huma dawk neoliberali li essenzjalment 
ifittxu li jdgħajfu r-rwol tal-istat u jeqirdu 
l-funzjonijiet soċjali tiegħu u d-drittijiet 
akkwiżiti mill-ħaddiema; jemmen li dawn 
il-politiki huma parzjalment parti mit-tort 
għall-kriżi soċjali li dejjem tiddeterjora 
f’numru ta’ pajjiżi aktar ekonomikament 
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deskrizzjonijiet trasparenti tal-effetti li 
jkollhom fuq is-sessi l-introjti u n-nefqiet 
ippjanati;

fraġli u li qed tagħmel il-ħajja aktar 
diffiċli għall-familji, partikolarment 
għan-nisa u għat-tfal, minħabba li huma 
l-vittmi ewlenin taż-żieda fil-faqar, fil-
qgħad u x-xogħol prekarju u b’pagi 
baxxi; 

Or. pt

Emenda 4
Mojca Kleva Kekuš
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li miżuri 
ta' awsterità li jfittxu li jnaqqsu d-defiċits 
pubbliċi billi jaqtgħu impjiegi tas-settur 
pubbliku u servizzi soċjali għandhom 
impatt akbar fuq in-nisa milli fuq l-irġiel; 
josserva li l-introduzzjoni ta' miżuri ta'
awsterità żiedu b'mod sinifikanti l-qgħad 
fit-tul fost in-nisa; jenfasizza li l-issikkar 
fiskali ma għandux jipperikola l-progress 
miksub minn politiki li jippromwovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 5
Inês Cristina Zuber
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-importanza tal-
investiment pubbliku f’livell tal-UE u 
f’livell nazzjonali biex tiġi promossa l-
koeżjoni soċjali u ekonomika, b’mod 
partikolari l-investiment f’reġjuni inqas 
żviluppati; għalhekk iqis li huwa 
essenzjali li jiġu eliminati l-politiki kollha 
hekk imsejħa ta’ konsolidazzjoni baġitarja 
minħabba l-impatt negattiv tagħhom fuq 
l-implimentazzjoni xierqa tal-fondi 
strutturali u fuq l-investiment b’mod 
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ġenerali; jisħaq li l-infiq fuq l-
edukazzjoni, is-servizzi soċjali, ir-R&Ż u 
l-infrastruttura, inklużi l-enerġiji 
rinnovabbli, it-trasport u l-
komunikazzjonijiet, jikkostitwixxu 
investiment fil-futur ta’ kwalunkwe pajjiż;

Or. pt

Emenda 6
Mariya Gabriel
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa’ r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 
għall-Pajjiżi (RSP) biex jittejbu l-
faċilitajiet tal-kura tat-tfal, jitneħħew id-
diżinċentivi għat-tieni persuna li taqla’ l-
flus, tiġi armonizzata l-età tal-irtirar 
statutorja għall-irġiel u n-nisa, jiġu 
akkomodati l-ħtiġijiet li jiġu kkumbinati 
flimkien il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja 
privata, u jiġu eliminati d-distakki tas-sessi 
u tal-pensjonijiet; jesprimi t-tħassib tiegħu 
dwar il-fatt li ħafna minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet diġà kienu ġew 
stabbiliti fl-2012, ħaġa li tindika nuqqas ta’ 
implimentazzjoni fl-Istati Membri;

4. Jilqa’ r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 
għall-Pajjiżi (RSP) biex jittejbu l-
faċilitajiet tal-kura tat-tfal, jitneħħew id-
diżinċentivi għat-tieni persuna li taqla’ l-
flus, tiġi armonizzata l-età tal-irtirar 
statutorja għall-irġiel u n-nisa, jiġu 
akkomodati l-ħtiġijiet li jiġu kkumbinati 
flimkien il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja 
privata, partikolarment bil-promozzjoni
tal-aċċess għat-teknoloġiji ġodda u t-
taħriġ fuq l-użu tal-għodod teknoloġiċi, u
jiġu eliminati d-distakki tas-sessi u tal-
pensjonijiet; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar 
il-fatt li ħafna minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet diġà kienu ġew 
stabbiliti fl-2012, ħaġa li tindika nuqqas ta’ 
implimentazzjoni fl-Istati Membri;

Or. fr

Emenda 7
Inês Cristina Zuber
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa’ r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 
għall-Pajjiżi (RSP) biex jittejbu l-
faċilitajiet tal-kura tat-tfal, jitneħħew id-
diżinċentivi għat-tieni persuna li taqla’ l-
flus, tiġi armonizzata l-età tal-irtirar 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li tingħata prijorità 
sħiħa għas-sejbien ta’ soluzzjonijiet għall-
problemi tal-qgħad, tal-faqar u tal-
esklużjoni soċjali, li jfisser il-bidla tal-
politiki politiċi u ekonomiċi eżistenti, 
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statutorja għall-irġiel u n-nisa, jiġu 
akkomodati l-ħtiġijiet li jiġu kkumbinati 
flimkien il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja 
privata, u jiġu eliminati d-distakki tas-
sessi u tal-pensjonijiet; jesprimi t-tħassib 
tiegħu dwar il-fatt li ħafna minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet diġà kienu ġew 
stabbiliti fl-2012, ħaġa li tindika nuqqas
ta’ implimentazzjoni fl-Istati Membri;

b’mod partikolari l-Patt ta’ Stabbiltà u 
Tkabbir, il-governanza ekonomika, it-
Trattat tal-Baġit u l-programmi  tat-
Trojka, biex jingħataw prijorità ż-żamma 
u l-ħolqien ta’ impjiegi xierqa u 
sostenibbli bi drittijiet, l-investiment 
pubbliku u s-servizzi pubbliċi ta’ kwalità li 
jiggarantixxu l-inklużjoni soċjali, 
partikolarment fl-oqsma edukattivi, is-
saħħa pubblika, il-kura tat-tfal, il-kura ta’
persuni dipendenti, it-trasport pubbliku u 
s-servizzi soċjali, setturi li huma kruċjali 
biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn is-
sessi;

Or. pt

Emenda 8
Mojca Kleva Kekuš
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a Jenfasizza li l-Istati Membri 
għandhom itejbu l-perċentwal ta' tfal jew 
adulti żgħażagħ fis-sistemi edukattivi u 
jiffokaw aktar fuq il-problema ta' tluq 
bikri mill-iskola, b'mod speċjali billi 
jiġbru informazzjoni dwar ir-raġunijiet 
ewlenin għat-tluq bikri mill-iskola sabiex 
jadottaw u jimplimentaw politiki għall-
prevenzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda 9
Lívia Járóka
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jilqa' l-ħolqien ta' rabta bejn il-
Proċess Ewropew ta' Integrazzjoni tar-
Rom u s-Semestru Ewropew li jartikulaw 
ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-
Pajjiżi biex jittejjeb aktar il-proċess ta'
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inklużjoni tar-Rom; 

Or. en

Emenda 10
Barbara Matera
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex jikkunsidraw l-objettivi ta'
sessi fil-programmi nazzjonali tax-xogħol 
b'attenzjoni partikolari għal nisa li jieħdu 
ħsieb anzjani, ommijiet li jrabbu t-tfal 
waħedhom jew bi tfal b'diżabilitajiet. 
Barra minn hekk iħeġġiġhom biex 
jikkunsidraw il-fenomenu tat-tluq bikri 
mill-iskola magħruf bħala "drop out". It-
tluq bikri mill-istudji għall-popolazzjoni 
żagħżugħa ta' età bejn l-10 u s-16-il sena 
qed jiżdied bil-kbir u bla dubju dan 
jirrappreżenta telf f'sens ta' riżorsi għall-
Unjoni kollha.

Or. it

Emenda 11
Mojca Kleva Kekuš
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni, biex fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir li se 
tagħmel dalwaqt, tqajjem il-kwestjoni ta’ 
linji gwida tal-politiki speċifiċi dwar it-
tnaqqis tal-inugwaljanzi bejn is-sessi, 
inklużi, b’mod partikolari, linji gwida dwar 
l-għeluq tad-distakk fil-pagi li hemm bejn 
is-sessi u tad-distakk fil-pensjonijiet li 
hemm bejn is-sessi, dwar it-tiżjid tal-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol 
u dwar il-ġlieda kontra s-segregazzjoni tas-
sessi fis-suq tax-xogħol;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, biex fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir li se 
tagħmel dalwaqt, tqajjem il-kwestjoni ta’ 
linji gwida tal-politiki speċifiċi dwar it-
tnaqqis tal-inugwaljanzi bejn is-sessi, 
inklużi, b’mod partikolari, linji gwida dwar 
l-għeluq tad-distakk fil-pagi li hemm bejn 
is-sessi u tad-distakk fil-pensjonijiet li 
hemm bejn is-sessi li ta' spiss jirriżulta 
f'nisa li jsibu lilhom infushom taħt il-linja 
tal- faqar fi stadju aktar tard ta'
ħajjithom, dwar it-tiżjid tal-parteċipazzjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol u dwar il-ġlieda 
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kontra s-segregazzjoni tas-sessi fis-suq tax-
xogħol minħabba li l-prosperità 
ekonomika futura tal-UE tiddependi 
kruċjalment fuq l-abilità tagħha li tuża 
bis-sħiħ ir-riżorsi tax-xogħol tagħha;

Or. en

Emenda 12
Mojca Kleva Kekuš
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fis-
Semestru Ewropew bħala waħda mis-
sottomiri tal-Ewropa 2020 il-ġlieda kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-faqar;

Or. en

Emenda 13
Inês Cristina Zuber
Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Ifakkar li huwa biss jekk l-Ewropa 
tagħmel kambjamenti strutturali fil-
politiki makroekonomiċi tagħha li jkun 
possibbli li jippromwovu l-iżvilupp 
sostenibbli u l-koeżjoni soċjali u jsaħħu l-
impjiegi bi drittijiet u servizzi pubbliċi, u li 
mingħajr dawn il-garanziji, l-ugwaljanza 
bejn is-sessi ma tista’ qatt tinbidel minn 
intenzjonijiet tajbin għal realtà prattika; 
iqis li l-politiki monetarji u fiskali fl-UE 
kellhom impatt negattiv fuq it-tkabbir tal-
ekonomija u tal-impjiegi, u jfakkar li l-
politika monetarja għandha 
tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-irkupru 
ekonomiku u għall-ġlieda kontra l-qgħad;

Or. pt
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Emenda 14
Mojca Kleva Kekuš
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza 
tal-ibbaġitjar tas-sessi bl-għan li jiġu 
eżaminati l-programmi u l-politiki 
governattivi kollha, l-effetti tagħhom fuq 
l-allokazzjoni tar-riżorsi u l-kontribut 
tagħhom għall-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel;

Or. en


