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Emenda 1
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex
tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa
fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li 
din il-ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent 
mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-
xjenza u t-teknoloġija, u tikkontribwixxi 
għall-effiċjenza ekonomika u għal 
produttività miżjuda;

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex
jiġu mħeġġa iktar nisa jidħlu fis-suq tax-
xogħol peress li din il-ħaġa tirrilaxxa 
ammont kbir ta' talent mhux użat, 
speċjalment fil-qasam tax-xjenza u t-
teknoloġija, u tikkontribwixxi għall-
effiċjenza ekonomika u għal produttività 
miżjuda;

Or. en

Emenda 2
Antonyia Parvanova

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li 
din il-ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent 
mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-
xjenza u t-teknoloġija, u tikkontribwixxi 
għall-effiċjenza ekonomika u għal 
produttività miżjuda;

A. billi fi żminijiet ta' kriżi ekonomika, it-
tisħiħ tal-pożizzjoni tal-mara fis-suq tax-
xogħol u tal-indipendenza ekonomika 
tagħhom ma tirrappreżentax biss obbligu 
morali, iżda ukoll neċessità ekonomika; u 
billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-mira ewlenija, stipulata fl-
Istrateġija Ewropa 2020, li l-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol 
tiżdied b'75 % peress li din il-ħaġa 
tirrilaxxa ammont kbir ta' talent mhux użat, 
speċjalment fil-qasam tax-xjenza u t-
teknoloġija, u tikkontribwixxi għall-
effiċjenza ekonomika u għal produttività 
miżjuda;
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Or. en

Emenda 3
Mojca Kleva

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li 
din il-ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent 
mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-
xjenza u t-teknoloġija, u tikkontribwixxi 
għall-effiċjenza ekonomika u għal 
produttività miżjuda;

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex
jiġu indirizzati l-ostakoli li jipprevjenu l-
parteċipazzjoni ugwali fil-forza tax-
xogħol tan-nisa u l-irġiel sabiex tinkiseb 
il-mira, stipulata fl-Istrateġija Ewropa 
2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li din il-
ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent mhux 
użat, speċjalment fil-qasam tax-xjenza u t-
teknoloġija, u tikkontribwixxi għall-
effiċjenza ekonomika u għal produttività 
miżjuda;

Or. en

Emenda 4
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li 
din il-ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent 
mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-
xjenza u t-teknoloġija, u tikkontribwixxi 
għall-effiċjenza ekonomika u għal 
produttività miżjuda;

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-miri, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li 
din il-ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent 
mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-
xjenza u t-teknoloġija, u tikkontribwixxi 
għall-effiċjenza ekonomika u għal 
produttività miżjuda, kif ukoll l-għajnuna 
għal tal-inqas 20 miljun persuna li 
qegħdin f’riskju ta’ faqar u esklużjoni 
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soċjali b’attenzjoni lis-sitwazzjoni 
speċifika tan-nisa u l-irġiel;

Or. en

Emenda 5
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-parteċipazzjoni tan-nisa
fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li 
din il-ħaġa tirrilaxxa ammont kbir ta' talent 
mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-
xjenza u t-teknoloġija, u tikkontribwixxi 
għall-effiċjenza ekonomika u għal
produttività miżjuda;

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex 
tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija 
Ewropa 2020, li l-impjegabilità kemm tal-
irġiel kif ukoll tan-nisa (tal-età bejn 20-64)
tiżdied b'75 % peress li din il-ħaġa:  a) 
tirrilaxxa ammont kbir ta' talent mhux użat, 
speċjalment fil-qasam tax-xjenza u t-
teknoloġija b) tipprevjeni l-esklużjoni 
soċjali tan-nisa, u c) tikkontribwixxi għall-
effiċjenza ekonomika, għal żieda fil-
produttività u għal bażi ikbar tat-taxxa fil-
każ li d-differenza bejn il-pagi taż-żewġ 
sessi titnaqqas,

Or. en

Emenda 6
Antonyia Parvanova

Abbozz ta' opinjoni
Artikolu 1 - paragrafu A a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A a. billi l-kompetittività ekonomika u 
prosperità tal-futur tal-Ewropa 
jiddependu b’mod kruċjali fuq il-kapaċitàl 
li jintużaw b’mod sħiħ ir-riżorsi tax-
xogħol, inkluża żieda fil-parteċipazzjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol u aċċess aħjar 
għal impjiegi b’ħiliet tajbin ħafna; billi 
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waħda mill-prijoritajiet tal-Ewropa 2020 
hija li jkun hemm iżjed nisa jaħdmu 
sabiex tintlaħaq ir-rata ta’ impjieg ta’ 
75% għan-nisa sal-2020; billi, b'mod 
kumparattiv, hemm aktar nisa milli rġiel 
li jaħdmu f'impjiegi part-time jew 
b'kuntratti temporanji u għalhekk ikun 
aktar faċli li huma jispiċċaw bla xogħol 
f'perjodi ta' kriżi u hemm ir-riskju li r-
riċessjoni attwali ser iddewwem l-avvanzi 
jew saħansitra treġġa' lura l-progress lejn 
l-ugwaljanza bejn is-sessi;

Or. en

Emenda 7
Antonyia Parvanova

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu A b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A b. billi l-aċċess għall-kapital hu limitat 
bil-qawwi mill-kriżi bankarja, u din il-
problema aktarx tolqot lill-imprendituri 
nisa b'mod sproporzjonat, peress li aktar 
nisa qegħdin jaħdmu għal rashom, sabiex 
ikunu jistgħu jikkombinaw aħjar ix-
xogħol u l-ħajja tal-familja;

Or. en

Emenda 8
Mojca Kleva

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri 
biex jintegraw perspettiva tal-ugwaljanza 
tal-ġeneri fil-proċess tas-Semestru 

1. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri 
biex jintegraw perspettiva tal-ugwaljanza 
tal-ġeneri fil-proċess tas-Semestru 
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Ewropew billi jqisu l-bżonnijiet u s-
sitwazzjoni tan-nisa meta jimplimentaw il-
gwida politika mogħtija fl-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir; jifraħ b'dawk l-
Istati Membri li integraw id-dimensjoni tal-
ġeneru fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma (PNR) imma jiddispjaċih li ħafna 
Stati Membri ħassru kull referenza għall-
ġeneru;

Ewropew, kif ukoll biex il-fokus 
jitqiegħed iktar fuq it-taħriġ fi ħdan il-
politiki ta-suq tax-xogħol billi jqisu l-
bżonnijiet u s-sitwazzjoni tan-nisa meta 
jimplimentaw il-gwida politika mogħtija fl-
Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir; jifraħ 
b'dawk l-Istati Membri li integraw id-
dimensjoni tal-ġeneru fil-Programmi 
Nazzjonali ta' Riforma (PNR) imma 
jiddispjaċih li ħafna Stati Membri ħassru 
kull referenza għall-ġeneru;

Or. en

Emenda 9
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri 
biex jintegraw perspettiva tal-ugwaljanza 
tal-ġeneri fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew billi jqisu l-bżonnijiet u s-
sitwazzjoni tan-nisa meta jimplimentaw il-
gwida politika mogħtija fl-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir; jifraħ b'dawk l-
Istati Membri li integraw id-dimensjoni tal-
ġeneru fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma (PNR) imma jiddispjaċih li ħafna 
Stati Membri ħassru kull referenza għall-
ġeneru;

1. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri 
biex jintegraw perspettiva tal-ugwaljanza 
tal-ġeneri fil-proċess tas-Semestru 
Ewropew billi jqisu l-bżonnijiet u s-
sitwazzjoni tan-nisa meta jimplimentaw il-
gwida politika mogħtija fl-Istħarriġ 
Annwali dwar it-Tkabbir; jifraħ b'dawk l-
Istati Membri li integraw id-dimensjoni tal-
ġeneru fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma (PNR) imma jiddispjaċih li ħafna 
Stati Membri ħassru kull referenza għall-
ġeneru; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipproponi format u kriterji uniformi lill-
Istati Membri għall-integrazzjoni ta’ 
perspettiva dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi fil-Programmi ta' Riforma 
Nazzjonali;

Or. en

Emenda 10
Marije Cornelissen
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Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
sistematikament tivvaluta l-impatt tal-
Programmi ta’ Riforma Nazzjonali u l-
Programmi ta’ Stabbiltà u Konverġenza 
Nazzjonali fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol u fuq il-faqar fost in-nisa;

Or. en

Emenda 11
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1 a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu miri kwantitattivi speċifiċi 
fil-PNR tagħhom b’konformitá mal-
istatistika tal-impjiegi tan-nisa, iżda wkoll 
biex jieħdu miżuri speċifiċi li jimmiraw 
lejn gruppi vulnerabbli ta’ nisa (bħaż-
żgħażagħ, il-migranti, il-persuni 
b’diżabilitá u ommijiet li jrabbu t-tfal 
waħedhom);

Or. en

Emenda 12
Mojca Kleva

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 1a (ġdid)



AM\911748MT.doc 9/19 PE494.805v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1 a. Jistieden lill-Istati Membri biex 
jintroduċu baġit tal-ġeneru bil-ħsieb li 
jiġu analizzati mhux biss il-programmi li 
jimmiraw speċifikament lejn in-nisa, iżda 
wkoll biex jeżaminaw il-programmi u l-
politiki kollha, l-effetti tagħhom fuq l-
allokazzjoni tar-riżorsi u l-kontribut 
tagħhom lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel;

Or. en

Emenda 13
Mojca Kleva

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat 
finanzjament kontinwu għal prgorammi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-ġlieda kontra t-tipi kollha ta’ vjolenza 
kontra n-nisa, it-tfal u ż-żgħażagħ sabiex 
jiġu indirizzati l-isterjotipi tas-soċjetá 
tagħna li huma stabbiliti fil-fond;

Or. en

Emenda 14
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1 b. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
twettaq valutazzjoni tal-impatt tal-
programmi ta’ aġġustament ekonomiku  
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tal-Istati Membri li jingħataw l-għajnuna 
finanzjarja fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol u fuq il-faqar fost in-nisa;

Or. en

Emenda 15
Antonyia Parvanova

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżid
indikaturi sensittivi dwar il-ġeneru, biex 
ikun possibbli mmoniterjar tal-progress li 
jkun sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija
Ewropa 2020 u biex il-miri u l-indikaturi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu 
kemm jista' jkun skont il-ġeneru;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jevalwaw l-impatt fuq il-ġeneru 
tal-kriżi ekonomika u finanzjarja permezz 
ta’ valutazzjonijiet tal-impatt tal-ġeneru u 
miżuri sussegwenti ta' bbaġitjar abbażi 
tal-ġeneru; jistieden lill-Kummissjoni biex 
tapplika indikaturi sensittivi dwar il-
ġeneru, fl-immoniterjar tal-progress li jkun 
sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 
2020 u biex il-miri u l-indikaturi tal-
Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu kemm 
jista' jkun skont il-ġeneru;

Or. en

Emenda 16
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżid 
indikaturi sensittivi dwar il-ġeneru, biex 
ikun possibbli mmoniterjar tal-progress li 
jkun sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u biex il-miri u l-indikaturi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu 

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżid 
indikaturi sensittivi dwar il-ġeneru, biex 
ikun possibbli mmoniterjar tal-progress li 
jkun sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u biex il-miri u l-indikaturi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu 



AM\911748MT.doc 11/19 PE494.805v01-00

MT

kemm jista' jkun skont il-ġeneru; kemm jista' jkun skont il-ġeneru; jistieden 
lill-Kummissjoni biex issegwi r-
rakkomandazzjonijiet tal-istudju mwettaq 
mid-dipartiment ta' politika tal-Parlament 
“Data għall-evalwazzjoni tal-proċess ta’ 
simestru Ewropew mill-perspettiva tal-
ugwaljanza bejn is-sessi”;

Or. en

Emenda 17
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżid 
indikaturi sensittivi dwar il-ġeneru, biex 
ikun possibbli mmoniterjar tal-progress li 
jkun sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u biex il-miri u l-indikaturi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu 
kemm jista' jkun skont il-ġeneru;

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżid 
indikaturi sensittivi dwar il-ġeneru; biex 
ikun possibbli mmoniterjar tal-progress li 
jkun sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija 
Ewropa 2020; biex il-miri u l-indikaturi 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu 
kemm jista' jkun skont il-ġeneru; u biex 
jiġu valutati l-effetti tal-miżuri ta’ 
awsterità fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
il-faqar fost in-nisa u l-impjegabbiltà 
tagħhom;

Or. en

Emenda 18
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2 a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tippromwovi b’mod attiv il-konsultazzjoni 
tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-
qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi qabel 
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ma jitfassal l-Istħrriġ tat-Tkabbir Annwali 
u qabel ma jiġu indirizzati 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi tal-pajjiż 
lill-Istati Membri;

Or. en

Emenda 19
Marina Yannakoudakis

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li 
din teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet 
li jirċievu n-nisa iktar tard; jistieden, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu miri kwalitattivi fil-PNP 
relatati mal-għeluq tad-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa;

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li 
din teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet 
li jirċievu n-nisa iktar tard;

Or. en

Emenda 20
Mojca Kleva

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li 
din teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet 
li jirċievu n-nisa iktar tard; jistieden, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu miri kwalitattivi fil-PNP
relatati mal-għeluq tad-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa;

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li 
din teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet 
li jirċievu n-nisa iktar tard li 
konsegwentement jista’ jirriżulta 
f’sitwazzjoni fejn in-nisa jinsabu 
f’pożizzjoni iktar baxxa mill-linja tal-
faqar; jistieden, għalhekk, lill-Istati 
Membri biex jistabbilixxu miri kwalitattivi 
fil-PNR relatati mal-għeluq tad-differenza 
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bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa;

Or. en

Emenda 21
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li 
din teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet 
li jirċievu n-nisa iktar tard; jistieden, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu miri kwalitattivi fil-PNP
relatati mal-għeluq tad-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa;

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-
irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li 
din teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet 
li jirċievu n-nisa iktar tard; jistieden, 
għalhekk, lill-Istati Membri biex 
jistabbilixxu miri kwalitattivi fil-PNR
relatati mal-għeluq tad-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u n-nisa, biex b’hekk 
jitnaqqsu kemm it-trattament inġust tal-
pensjonanti nisa kif ukoll il-vulnerabbiltà 
tan-nisa kbar fl-età;

Or. en

Emenda 22
Antonyia Parvanova

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3 a. Jenfasizza li l-konsolidazzjoni fiskali 
mingħajr kunsiderazzjoni tar-riskji tal-
ugwaljanza bejn is-sessi taf twassal għal 
iżjed segregazzjoni bejn is-sessi fis-suq 
tax-xogħol, iżjed xogħol prekarju fost in-
nisa, differenza ikbar fil-pagi bejn is-sessi, 
iżjed femminizzazzjoni tal-faqar u iżjed 
diffikultajiet biex jiġu kkombinati l-kura u 
x-xogħol;
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Or. en

Emenda 23
Joanna Senyszyn

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Ifakkar li ħafna xogħolijiet part-time 
jagħmluhom in-nisa, ħaġa li tillimita l-
indipendenza ekonomika tagħhom meta ma 
tkunx għażla libera u tolqot bis-saħħa lin-
nisa f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-
ommijiet waħedhom; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimmoniterjaw l-impjieg tan-nisa kemm 
f'termini tal-kwantità kif ukoll f'termini tal-
kwalità, jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' 
sigħat maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' 
kuntratt u, għalhekk, l-abilità tagħhom li 
jiżguraw l-indipendenza finanzjarja 
tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex 
idaħħlu dimensjoni qawwija tal-ġeneru 
għal kwalunkwe miżura u azzjoni mmirata 
lejn il-promozzjoni tan-negozju u tal-
imjieg indipendenti;

4. Ifakkar li ħafna xogħolijiet part-time 
jagħmluhom in-nisa, ħaġa li tillimita l-
indipendenza ekonomika tagħhom meta ma 
tkunx għażla libera u tolqot bis-saħħa lin-
nisa f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-
ommijiet waħedhom; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimmoniterjaw l-impjieg tan-nisa kemm 
f'termini tal-kwantità kif ukoll f'termini tal-
kwalità, jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' 
sigħat maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' 
kuntratt u, għalhekk, l-abilità tagħhom li 
jiżguraw l-indipendenza finanzjarja 
tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex
jadottaw miżuri favur il-familja bħall-ħin 
flessibbli u t-telexogħol u biex jespandu l-
faċilitajiet tal-kura tat-tfal u għal wara l-
ħin tal-iskola li jkunu aċċessibbli u bi 
prezz raġonevoli; jistieden lill-Istati 
Membri biex idaħħlu dimensjoni qawwija 
tal-ġeneru għal kwalunkwe miżura u 
azzjoni mmirata lejn il-promozzjoni tan-
negozju u tal-imjieg indipendenti;

Or. en

Emenda 24
Antonyia Parvanova

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 4



AM\911748MT.doc 15/19 PE494.805v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Ifakkar li ħafna xogħolijiet part-time 
jagħmluhom in-nisa, ħaġa li tillimita l-
indipendenza ekonomika tagħhom meta ma 
tkunx għażla libera u tolqot bis-saħħa lin-
nisa f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-
ommijiet waħedhom; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimmoniterjaw l-impjieg tan-nisa kemm 
f'termini tal-kwantità kif ukoll f'termini tal-
kwalità, jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' 
sigħat maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' 
kuntratt u, għalhekk, l-abilità tagħhom li 
jiżguraw l-indipendenza finanzjarja 
tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex 
idaħħlu dimensjoni qawwija tal-ġeneru 
għal kwalunkwe miżura u azzjoni mmirata 
lejn il-promozzjoni tan-negozju u tal-
imjieg indipendenti;

4. Jenfasizza li d-dħul u x-xogħol bi qligħ 
u ta’ kwalità tan-nisa huma ċ-ċavetta 
għall-awtonomija ekonomika u għal 
ugwaljanza aħjar bejn l-irġiel u n-nisa fil-
qafas soċjali; ifakkar li ħafna xogħolijiet 
part-time jagħmluhom in-nisa, ħaġa li 
tillimita l-indipendenza ekonomika 
tagħhom meta ma tkunx għażla libera u 
tolqot bis-saħħa lin-nisa f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli bħall-ommijiet waħedhom;
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jimmoniterjaw l-
impjieg tan-nisa kemm f'termini tal-
kwantità kif ukoll f'termini tal-kwalità, 
jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' sigħat 
maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' kuntratt u, 
għalhekk, l-abilità tagħhom li jiżguraw l-
indipendenza finanzjarja tagħhom;
jistieden lill-Istati Membri biex idaħħlu 
dimensjoni qawwija tal-ġeneru għal 
kwalunkwe miżura u azzjoni mmirata lejn 
il-promozzjoni tan-negozju u tal-imjieg 
indipendenti;

Or. en

Emenda 25
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Ifakkar li ħafna xogħolijiet part-time 
jagħmluhom in-nisa, ħaġa li tillimita l-
indipendenza ekonomika tagħhom meta ma 
tkunx għażla libera u tolqot bis-saħħa lin-
nisa f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-
ommijiet waħedhom; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimmoniterjaw l-impjieg tan-nisa kemm 
f'termini tal-kwantità kif ukoll f'termini tal-

4. Ifakkar li ħafna xogħolijiet part-time 
jagħmluhom in-nisa, ħaġa li tillimita l-
indipendenza ekonomika tagħhom meta ma 
tkunx għażla libera u tolqot bis-saħħa lin-
nisa f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-
ommijiet waħedhom; jistieden, għalhekk, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimmoniterjaw l-impjieg tan-nisa kemm 
f'termini tal-kwantità kif ukoll f'termini tal-
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kwalità, jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' 
sigħat maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' 
kuntratt u, għalhekk, l-abilità tagħhom li 
jiżguraw l-indipendenza finanzjarja 
tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex 
idaħħlu dimensjoni qawwija tal-ġeneru 
għal kwalunkwe miżura u azzjoni mmirata 
lejn il-promozzjoni tan-negozju u tal-
imjieg indipendenti;

kwalità, jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' 
sigħat maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' 
kuntratt u, għalhekk, l-abilità tagħhom li 
jiżguraw l-indipendenza finanzjarja 
tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex 
idaħħlu dimensjoni qawwija tal-ġeneru 
għal kwalunkwe miżura u azzjoni mmirata 
lejn il-promozzjoni tan-negozju, l-impjieg 
indipendenti u l-intraprenditorija fost in-
nisa;

Or. en

Emenda 26
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji;

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu 
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji; jistieden lill-
Kummissjoni biex tindirizza din il-
kwistjoni fl-Istħarriġ tat-Tkabbir Annwali 
li jmiss;

Or. en

Emenda 27
Astrid Lulling

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 5



AM\911748MT.doc 17/19 PE494.805v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu 
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji;

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu 
biex jiddiversifikaw l-għażla professjonali 
tagħhom sabiex jidħlu fis-setturi bl-ogħla 
potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu 
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji;

Or. en

Emenda 28
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu 
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji;

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, li huma 
ddominati l-iktar mill-irġiel, bħas-setturi 
fl-ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu 
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji;

Or. en

Emenda 29
Joanna Senyszyn

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-
settur tas-saħħa u dak soċjali, li jimpjegaw 
ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu 
rikonoxximent aħjar f'termini tat-tip ta' 
kuntratti u s-salarji;

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u 
jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-
ogħla potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-
ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' 
effiċjenza fir-riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') 
jew fl-ekonomija diġitali; f’dawn it-
termini, skont l-għanijiet ta’ Europa 2020, 
jitlob għat-titjib tar-rabta bejn it-taħriġ 
vokazzjonali għan-nisa u s-suq tax-
xogħol; jenfasizza li fis-settur tas-saħħa u 
dak soċjali, li jimpjegaw ħafna nisa, l-
impjiegi għandhom jirċievu rikonoxximent 
aħjar f'termini tat-tip ta' kuntratti u s-
salarji;

Or. en

Emenda 30
Astrid Lulling

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-aċċess għan-nisa għall-
impjiegi bi kwalifiki ogħla għandu wkoll 
ikun iffaċilitat sabiex titnaqqas id-
differenza bejn il-produttività tal-UE u 
b'hekk tiżdied il-kompetittività tal-UE fis-
swieq globali.

6. Jinnota li l-aċċess għan-nisa għall-
impjiegi bi kwalifiki ogħla għandu wkoll 
ikun promoss sabiex titnaqqas id-
differenza bejn il-produttività tal-UE u 
b'hekk tiżdied il-kompetittività tal-UE fis-
swieq globali.

Or. en

Emenda 31
Antigoni Papadopoulou

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 – paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-aċċess għan-nisa għall-
impjiegi bi kwalifiki ogħla għandu wkoll 
ikun iffaċilitat sabiex titnaqqas id-
differenza bejn il-produttività tal-UE u 
b'hekk tiżdied il-kompetittività tal-UE fis-
swieq globali.

6. Jinnota li l-aċċess għan-nisa għall-
impjiegi bi kwalifiki ogħla għandu wkoll 
ikun iffaċilitat mingħajr sterjotipi, 
preġudizzji jew diskriminazzjoni abbażi 
tas-sess, sabiex titnaqqas id-differenza bejn 
il-produttività tal-UE u b'hekk tiżdied il-
kompetittività tal-UE fis-swieq globali.

Or. en

Emenda 32
Marije Cornelissen

Abbozz ta' opinjoni
Taqsima 1 - paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi 
għall-pajjiż bil-għan li t-taxxi jinqalbu 
mix-xogħol għall-attivitajiet li jagħmlu 
ħsara ambjentali; jistieden lill-Istati 
Membri biex jimplimentaw dawn ir-
rakkomandazzjonijiet b’attenzjoni 
speċifika għar-regolarizzazzjoni tax-
xogħol mhux iddikjarat, pereżempju fost 
ħaddiema fis-settur tal-kura domestika.

Or. en


