
AM\939864MT.doc PE513.123v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

2013/2045(INI)

12.6.2013

EMENDI
1 - 59

Abbozz ta' opinjoni
Luís Paulo Alves
(PE510.752v01-00)

dwar l-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli
(2013/2045(INI))



PE513.123v02-00 2/35 AM\939864MT.doc

MT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\939864MT.doc 3/35 PE513.123v02-00

MT

Emenda 1
Dimitar Stoyanov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-
assimetriji kbar li jeżistu fost l-Istati 
Membri (ir-rati jvarjaw bejn inqas minn 
15% sa ‘l fuq minn 55%) kif ukoll l-għadd 
ta’ żgħażagħ mingħajr livell xieraq ta’ 
edukazzzjoni jew taħriġ (14-il miljun 
persuna b’età ta’ bejn 15 u 30 sena ma 
jistudjawx, ma jaħdmux u mhu qed 
isegwu ebda tip ta’ taħriġ). Dan 
jipperikola l-proġett Ewropew innifsu, 
jhedded l-iżvilupp ekonomiku u l-
fattibilità ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità 
tal-ħajja u l-kundizzjonijiet tax-xogħol
tagħha, kif ukoll il-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, 
kif prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

1. Jinsab imħasseb dwar iż-żidiet mingħajr 
preċedent fil-qgħad fost iż-żgħażagħ u 
speċjalment il-firxa mhux uniformi ta’ 
qgħad fost iż-żgħażagħ li teżisti fost l-Istati 
Membri (ir-rati jvarjaw bejn inqas minn 
15 % sa ’l fuq minn 55 %) kif ukoll dwar l-
għadd ta’ żgħażagħ li m’għandhom l-ebda 
aċċess għall-edukazzjoni jew għat-taħriġ, 
li jfisser li ma jistgħux jiksbu l-esperjenza 
ta' xogħol meħtieġa bħala membri tas-
soċjetà (15-il miljun żagħżugħ u 
żagħżugħa b’età ta’ bejn 15 u 29 sena). 
Dan huwa riskju serju għall-kompetittività 
u l-iżvilupp ekonomiku ta’ Ewropa 
magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif ukoll 
għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif 
prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

Or. bg

Emenda 2
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15% sa ‘l fuq
minn 55%) kif ukoll l-għadd ta’ żgħażagħ 
mingħajr livell xieraq ta’ edukazzzjoni jew 
taħriġ (14-il miljun persuna b’età ta’ bejn 
15 u 30 sena ma jistudjawx, ma jaħdmux u 

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15 % sa ’l fuq
minn 55 %) kif ukoll dwar l-għadd ta’ 
żgħażagħ mingħajr livell xieraq ta’ 
edukazzjoni jew taħriġ (14-il miljun 
persuna b’età ta’ bejn 15 u 30 sena ma 
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mhu qed isegwu ebda tip ta’ taħriġ). Dan 
jipperikola l-proġett Ewropew innifsu, 
jhedded l-iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità 
ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif 
ukoll il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif 
prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

jistudjawx, ma jaħdmux u mhu qed isegwu 
ebda tip ta’ taħriġ), u dan jirrifletti l-livelli 
differenti ta’ effiċjenza u kompetittività 
tal-ekonomiji nazzjonali; jirrakkomanda 
riformi strutturali veloċi u estensivi 
f’pajjiżi milquta minn kriżi, minħabba li 
d-diskrepanzi kbar jheddu l-iżvilupp 
ekonomiku u l-fattibilità ta’ Ewropa 
magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif ukoll 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tar-reġjuni tal-Unjoni, kif prevista fl-
Artikolu 174 TFUE;

Or. de

Emenda 3
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15% sa ‘l fuq
minn 55%) kif ukoll l-għadd ta’ żgħażagħ 
mingħajr livell xieraq ta’ edukazzzjoni jew 
taħriġ (14-il miljun persuna b’età ta’ bejn 
15 u 30 sena ma jistudjawx, ma jaħdmux u 
mhu qed isegwu ebda tip ta’ taħriġ). Dan 
jipperikola l-proġett Ewropew innifsu, 
jhedded l-iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità 
ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif 
ukoll il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif 
prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15 % sa ’l fuq
minn 60 %) kif ukoll dwar l-għadd ta’ 
żgħażagħ mingħajr livell xieraq ta’ 
edukazzjoni jew taħriġ (14-il miljun 
persuna b’età ta’ bejn 15 u 30 sena ma 
jistudjawx, ma jaħdmux u mhu qed isegwu 
ebda tip ta’ taħriġ). Dan jipperikola l-
proġett Ewropew innifsu, jhedded iżvilupp 
ekonomiku u l-fattibilità ta’ Ewropa 
magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif ukoll 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tar-reġjuni tal-Unjoni, kif prevista fl-
Artikolu 174 TFUE; jinsisti li ż-żgħażagħ 
huma intitolati għal impjieg ta’ kwalità 
tajba xieraq għat-taħriġ tagħhom u li 
jagħtihom dinjità, indipendenza, u li 
jevitalhom l-insikurezza u l-faqar;
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Or. fr

Emenda 4
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15% sa ‘l fuq
minn 55%) kif ukoll l-għadd ta’ żgħażagħ 
mingħajr livell xieraq ta’ edukazzzjoni jew 
taħriġ (14-il miljun persuna b’età ta’ bejn 
15 u 30 sena ma jistudjawx, ma jaħdmux u 
mhu qed isegwu ebda tip ta’ taħriġ). Dan 
jipperikola l-proġett Ewropew innifsu, 
jhedded l-iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità 
ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif 
ukoll il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif 
prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15 % sa ’l fuq
minn 55 %) kif ukoll dwar l-għadd ta’ 
żgħażagħ mingħajr livell xieraq ta’ 
edukazzjoni jew taħriġ (14-il miljun 
persuna b’età ta’ bejn 15 u 30 sena ma 
jistudjawx, ma jaħdmux u mhu qed isegwu 
ebda tip ta’ taħriġ), jinsab imħasseb ukoll 
dwar l-impjieg prekarju li qed jaffettwa 
grupp kbir ta’ żgħażagħ, għalkemm huma 
impjegati; huwa tal-fehma li dawn iż-żewġ 
sitwazzjonijiet flimkien jipperikolaw il-
proġett Ewropew innifsu, jheddu l-iżvilupp 
ekonomiku u l-fattibilità ta’ Ewropa 
magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif ukoll 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tar-reġjuni tal-Unjoni, kif prevista fl-
Artikolu 174 TFUE;

Or. es

Emenda 5
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15% sa ‘l fuq
minn 55%) kif ukoll l-għadd ta’ żgħażagħ 
mingħajr livell xieraq ta’ edukazzzjoni jew 

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu bejn reġjun u ieħor u bejn l-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 10 % sa ’l fuq 
minn 60 %) kif ukoll dwar l-għadd ta’ 
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taħriġ (14-il miljun persuna b’età ta’ bejn 
15 u 30 sena ma jistudjawx, ma jaħdmux u 
mhu qed isegwu ebda tip ta’ taħriġ). Dan 
jipperikola l-proġett Ewropew innifsu, 
jhedded l-iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità 
ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif 
ukoll il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif 
prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

żgħażagħ mingħajr livell xieraq ta’ 
edukazzjoni jew taħriġ (14-il miljun 
persuna b’età ta’ bejn 15 u 30 sena ma 
jistudjawx, ma jaħdmux u mhu qed isegwu 
ebda tip ta’ taħriġ). Dan jipperikola l-
proġett Ewropew innifsu, jhedded l-
iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità ta’ 
Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif ukoll 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tar-reġjuni tal-Unjoni, kif prevista fl-
Artikolu 174 TFUE;

Or. fr

Emenda 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15% sa ‘l fuq
minn 55%) kif ukoll l-għadd ta’ żgħażagħ 
mingħajr livell xieraq ta’ edukazzzjoni jew 
taħriġ (14-il miljun persuna b’età ta’ bejn 
15 u 30 sena ma jistudjawx, ma jaħdmux u 
mhu qed isegwu ebda tip ta’ taħriġ). Dan 
jipperikola l-proġett Ewropew innifsu, 
jhedded l-iżvilupp ekonomiku u l-fattibilità 
ta’ Ewropa magħquda fil-kwalità tal-ħajja 
u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif 
ukoll il-koeżjoni ekonomika, soċjali u 
territorjali tar-reġjuni tal-Unjoni, kif 
prevista fl-Artikolu 174 TFUE;

1. Jinsab imħasseb dwar il-livell ta’ qgħad 
fost iż-żgħażagħ u speċjalment l-assimetriji 
kbar li jeżistu fost l-Istati Membri (ir-rati 
jvarjaw bejn inqas minn 15 % sa ’l fuq
minn 55 %) kif ukoll dwar l-għadd ta’ 
żgħażagħ mingħajr livell xieraq ta’ 
edukazzjoni jew taħriġ (14-il miljun 
persuna b’età ta’ bejn 15 u 30 sena ma 
jistudjawx, ma jaħdmux u mhu qed isegwu 
ebda tip ta’ taħriġ). Dan jipperikola l-
proġett Ewropew innifsu u jirriżulta f’telf 
ta’ potenzjal futur għal tkabbir 
ekonomiku għall-UE, u jhedded l-iżvilupp 
ekonomiku u l-fattibilità ta’ Ewropa 
magħquda fil-kwalità tal-ħajja u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol tagħha, kif ukoll 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tar-reġjuni tal-Unjoni, kif prevista fl-
Artikolu 174 TFUE;

Or. en
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Emenda 7
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-importanza tad-
dimensjoni reġjonali fl-ippjanar ta' 
strateġiji ta' taħriġ u appoġġ għaż-
żgħażagħ u dawk qiegħda, b'konformità 
mal-ħtiġijiet reali tas-swieq tax-xogħol 
lokali, u l-importanza li jkun hemm 
kuntatt aktar mill-qrib ma' dawk 
ikkonċernati;

Or. fr

Emenda 8
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Huwa tal-fehma li, minħabba l-
istruttura soċjoekonomika, iż-żgħażagħ 
jikkostitwixxu wieħed mill-aktar gruppi 
vulnerabbli fl-Unjoni b’rabta mal-
impjiegi, partikolarment waqt is-
sitwazzjoni attwali ta’ kriżi ekonomika u 
finanzjarja, minħabba l-għadd ta’ 
żgħażagħ fis-suq tax-xogħol u minħabba 
li dawn jiffaċċjaw l-aktar problemi serji 
fejn għandu x’jaqsam l-impjieg; b’hekk, 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġu mfittxija 
soluzzjonijiet li se jippermettu liż-
żgħażagħ tal-Ewropa, li diġà 
m’għadhomx jemmnu f’soluzzjonijiet 
tradizzjonali għal problemi ta’ impjieg (l-
edukazzjoni u x-xogħol), jaħarbu minn 
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din is-sitwazzjoni diffiċli u jsibu tweġibiet 
speċifiċi għad-diversi ċirkostanzi 
tagħhom, billi l-politiki jiġu aġġustati 
sabiex jissodisfaw il-bżonnijiet tagħhom 
aktar milli l-kuntrarju;

Or. es

Emenda 9
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza l-fatt li l-qgħad fost iż-
żgħażagħ laħaq livelli li qatt ma kienu 
immaġinabbli u dan jeħtieġ azzjonijiet 
aktar effikaċi fil-livell tal-UE, u fil-livelli 
nazzjonali u reġjonali; b’hekk iqis li fi 
żmien meta l-Unjoni Ewropea qed 
taffaċċja ħafna diffikultajiet u sfidi, il-
ħtieġa li jkun hemm żgħażagħ 
b’saħħithom u innovattivi, li kapaċi 
jaffaċċjaw l-isfidi li jkollhom 
quddiemhom, hija akbar minn qatt qabel;

Or. en

Emenda 10
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 

2. Jisħaq fuq il-fatt li, minbarra l-kriżi 
ekonomika li qed taffettwa l-Ewropa, din 
is-sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jittejbu; jenfasizza l-ħtieġa għal 
strateġiji ġodda u aktar attraenti u 
komprensivi ta’ tagħlim biex jippromwovu 
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reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

t-tranżizzjoni effikaċi għal ħajja aktar 
attiva għal dawk li jitilqu mill-iskola 
kmieni u l-ħolqien ta’ mogħdijiet tal-
karrieri aktar siguri;

Or. fr

Emenda 11
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, il-
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw; huwa tal-fehma li huma 
meħtieġa strateġiji ta’ tagħlim aktar 
attraenti, b’inserzjoni reġjonali aħjar, 
filwaqt li jitqiesu d-diversi sitwazzjonijiet 
u jkun permess użu flessibbli 
b’konformità mal-ħtiġijiet u l-
karatteristiċi speċifiċi tar-reġjun, u jiġi 
promoss l-użu ta’ strateġiji aktar effiċjenti 
għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar attiva 
(b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-xogħol) 
u l-ħolqien ta’ mogħdijiet tal-karrieri aktar 
siguri;

Or. es

Emenda 12
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 

2. Jisħaq fuq il-fatt li minkejja li l-istimular 
tal-attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
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impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

impjiegi deċenti, sostenibbli u dejjiema, 
din is-sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw fost 
affarijiet oħrajn mill-politika tal-
edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ li jitranġaw 
biex ikun promoss l-użu ta’ strateġiji aktar 
effiċjenti għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar 
attiva (b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-
xogħol) u l-ħolqien ta’ mogħdijiet tal-
karrieri aktar siguri;

Or. en

Emenda 13
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

2. Jisħaq fuq il-fatt li minkejja li l-istimular 
tal-attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, u dan jeħtieġ ġenerazzjoni 
ġdida ta’ strateġiji ta’ tagħlim aktar 
attraenti, billi tittejjeb l-inserzjoni reġjonali 
biex ikun promoss l-użu ta’ strateġiji aktar 
effiċjenti għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar 
attiva (b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-
xogħol) u l-ħolqien ta’ mogħdijiet tal-
karrieri aktar siguri; jenfasizza l-
konsegwenzi allarmanti tal-kriżi 
ekonomika u l-miżuri ta’ awsterità għas-
sitwazzjoni taż-żgħażagħ; jinnota li t-
tnaqqis fil-baġits qed jostakola serjament 
l-investiment f’oqsma ta’ importanza 
ewlenija għall-futur taż-żgħażagħ, bħall-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni;



AM\939864MT.doc 11/35 PE513.123v02-00

MT

Or. fr

Emenda 14
Dimitar Stoyanov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

2. Jisħaq li l-istimular tal-attività 
ekonomika hu prerekwiżit għas-sejba ta’ 
soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ impjiegi 
sostenibbli, stabbli u dejjiema, u li din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw permezz tal-ħolqien ta’
ġenerazzjoni ġdida ta’ strateġiji ta’ 
tagħlim aktar attraenti li jissodisfaw il-
bżonnijiet tan-negozji, flimkien ma’ 
inserzjoni reġjonali mtejba biex ikun 
promoss l-użu ta’ strateġiji aktar effiċjenti 
għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar attiva 
(b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-xogħol); 

Or. bg

Emenda 15
Maria do Céu Patrão Neves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, u dan jeħtieġ ġenerazzjoni 
ġdida ta’ strateġiji ta’ tagħlim aktar 
attraenti, billi tittejjeb l-inserzjoni reġjonali 
biex ikun promoss l-użu ta’ strateġiji aktar 
effiċjenti għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar 
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mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri; attiva (b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-
xogħol) u l-ħolqien ta’ mogħdijiet tal-
karrieri aktar siguri; iqis li huwa 
importanti li, minbarra dawn il-fatturi, 
jiġu definiti l-oqsma ta’ prijorità għall-
iżvilupp ta’ kull reġjun u li jissawru u 
jinħolqu programmi ta’ intraprenditorija 
għaż-żgħażagħ f’dawn l-oqsma;

Or. pt

Emenda 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, u dan jeħtieġ ġenerazzjoni 
ġdida ta’ strateġiji ta’ tagħlim aktar 
attraenti, billi tittejjeb l-inserzjoni reġjonali 
biex ikun promoss l-użu ta’ strateġiji aktar 
effiċjenti għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar 
attiva (b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-
xogħol) u l-ħolqien ta’ mogħdijiet tal-
karrieri aktar siguri, inklużi apprendistati 
obbligatorji fl-oqsma tas-suġġetti kollha 
waqt il-perjodu tal-istudju, sabiex tkun 
provduta esperjenza professjonali inizjali 
fil-qasam;

Or. ro

Emenda 17
Marietje Schaake

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, u dan jeħtieġ ġenerazzjoni 
ġdida ta’ strateġiji ta’ tagħlim aktar 
attraenti, billi tittejjeb l-inserzjoni reġjonali 
biex ikun promoss l-użu ta’ strateġiji aktar 
effiċjenti għat-tranżizzjoni għal ħajja aktar 
attiva (b’rabta qawwija bejn l-iskola u x-
xogħol, b’mod partikolari permezz ta’ 
sistemi ta’ edukazzjoni doppja) u l-ħolqien 
ta’ mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

Or. en

Emenda 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

2. Jisħaq li minkejja li l-istimular tal-
attività ekonomika hu prerekwiżit għas-
sejba ta’ soluzzjoni li tinvolvi l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli u dejjiema, din is-
sitwazzjoni hija kkawżata minn 
kwistjonijiet strutturali li jirriżultaw mill-
politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jeħtieġ 
li jitranġaw, u dan jeħtieġ ġenerazzjoni 
ġdida ta’ strateġiji ta’ tagħlim aktar 
attraenti, billi tittejjeb l-inserzjoni 
reġjonali, u billi jinħolqu netwerks ta' 
pjattaformi għall-iskambju ta' esperjenzi 
u l-aħjar prattika bejn ir-reġjuni u l-Istat 
Membri, biex ikun promoss l-użu ta’ 
strateġiji aktar effiċjenti għat-tranżizzjoni 
għal ħajja aktar attiva (b’rabta qawwija 
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bejn l-iskola u x-xogħol) u l-ħolqien ta’ 
mogħdijiet tal-karrieri aktar siguri;

Or. en

Emenda 19
Marietje Schaake

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza l-importanza li jiġu 
indirizzati l-każijiet ta’ spariġġ ġeografiku 
bejn il-provvista tal-impjiegi u d-domanda 
għalihom kemm fi ħdan l-Istati Membri u 
kemm bejniethom, b’mod partikolari 
permezz tar-riformi tal-EURES, bil-għan 
li jittejbu l-opportunitajiet ta’ xogħol 
għaż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 20
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Huwa tal-fehma li, billi tappoġġa u 
tissupplimenta l-isforzi tal-Istati Membri 
biex tingħata l-ħajja lill-attività 
ekonomika u jitrawwem l-impjieg fit-
territorju kollu, b'mod partikolari fir-
reġjuni li l-aktar li ntlaqtu ħażin, il-
politika reġjonali Ewropea tirrappreżenta 
għodda fundamentali li permezz tagħha l-
Unjoni tista' tgħin biex tingħeleb din is-
sitwazzjoni attwali, li tipprovdi gwida u 
ssawwar l-implimentazzjoni tar-riformi 
strutturali meħtieġa u tikkonċentra l-



AM\939864MT.doc 15/35 PE513.123v02-00

MT

investiment fuq azzjonijiet ta’ prijorità; 
iqis l-azzjoni kkoordinata taħt il-ħames 
Fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni 
(FEŻR, FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-
FAEŻR u l-FEMS) bħala kruċjali għall-
promozzjoni konġunta tal-kompetittività u 
l-konverġenza, filwaqt li jiġu stabbiliti l-
aktar prijoritajiet xierqa għall-investiment 
f'kull pajjiż u reġjun Ewropew u jingħata 
appoġġ għall-istrumenti finanzjarji kollha 
li kapaċi jagħtu spinta lill-investiment 
privat u fl-istess ħin jimmultiplikaw l-
impatt tal-investiment nazzjonali;

Or. es

Emenda 21
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza li l-iżgurar tal-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fl-UE 
kollha jirrikjedi li l-investimenti jsiru 
f’reġjuni inqas vantaġġati; huwa tal-
fehma li l-fondi strutturali għandhom 
jgħinu biex iseħħu dawn l-investimenti, 
filwaqt li tiġi evitata sitwazzjoni li fiha xi 
reġjuni ma jkollhom l-ebda attività jew l-
attività tagħhom tkun inadegwata ħafna,  
u b'hekk jiġi promoss l-investiment privat 
u l-iżvilupp ekonomiku u reġjonali;

Or. es

Emenda 22
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2c (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
promossa l-mobilità fost iż-żgħażagħ 
Ewropej fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-
livell Ewropew, li se toffrilhom żvilupp 
personali kif ukoll professjonali;

Or. es

Emenda 23
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li 
jinħoloq l-istess ammont ta’ impjiegi 
ġodda, jeħtieġ li noħolqu approċċ globali 
li jkun jista’ jantiċipa l-bidla bħala parti 
minn politika tal-impjiegi verament 
effettiva, u għaldaqstant huwa essenzjali 
li jinħolqu politiki tal-kwalifiki li jkunu 
jistgħu jippromwovu b’mod effettiv l-
adattament tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, 
għall-ħtiġijiet tan-negozju u tal-impriżi 
fir-reġjuni kollha tal-UE;

3. Jemmen li s-suq tax-xogħol huwa 
kkaratterizzat mill-għajbien u l-ħolqien 
ta’ impjiegi f’diversi setturi ekonomiċi, u 
dan  jeħtieġ sforzi kontinwi fir-rigward 
tat-taħriġ u miżuri għall-protezzjoni u l-
appoġġ ta’ dawk qiegħda, sabiex l-impriżi 
u l-impjegati jiġu megħjuna b’mod 
effikaċi kemm jista’ jkun f’dan l-ambjent 
ta’ instabbiltà strutturali; iqis li politika 
tal-impjieg effikaċi għandha tiffoka fuq 
kwalifiki u ħiliet skont il-bżonnijiet tas-
setturi tan-negozju reġjonali fl-UE;  

Or. fr

Emenda 24
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 3. Jifhem il-ħtieġa għal approċċ adegwat 
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15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li 
jinħoloq l-istess ammont ta’ impjiegi 
ġodda, jeħtieġ li noħolqu approċċ globali 
li jkun jista’ jantiċipa l-bidla bħala parti 
minn politika tal-impjiegi verament 
effettiva, u għaldaqstant huwa essenzjali li 
jinħolqu politiki tal-kwalifiki li jkunu 
jistgħu jippromwovu b’mod effettiv l-
adattament tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, 
għall-ħtiġijiet tan-negozju u tal-impriżi fir-
reġjuni kollha tal-UE;

biex jantiċipa l-bidliet bħala parti minn 
politika tal-impjiegi verament effettiva li 
tagħti attenzjoni speċjali lill-aktar gruppi 
marġinalizzati tal-popolazzjoni u li 
jinsabu fl-ogħla riskju ta’ qgħad, flimkien 
ma’ żvantaġġi territorjali speċifiċi; iqis li 
huwa essenzjali li jinħolqu politiki tal-
kwalifiki li jkunu jistgħu jippromwovu 
b’mod effettiv l-adattament tal-ħiliet, mill-
bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet tan-negozju u 
tal-impriżi fir-reġjuni kollha tal-UE;

Or. en

Emenda 25
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li jinħoloq 
l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, jeħtieġ 
li noħolqu approċċ globali li jkun jista’ 
jantiċipa l-bidla bħala parti minn politika 
tal-impjiegi verament effettiva, u 
għaldaqstant huwa essenzjali li jinħolqu 
politiki tal-kwalifiki li jkunu jistgħu 
jippromwovu b’mod effettiv l-adattament 
tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet 
tan-negozju u tal-impriżi fir-reġjuni kollha 
tal-UE;

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li jinħoloq 
l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, jeħtieġ 
li noħolqu approċċ globali li jkun jista’ 
jantiċipa l-bidla meħtieġa biex tassew
jinkisbu tkabbir u impjiegi sostenibbli, u 
huwa tal-fehma li l-miżuri se jirnexxu 
biss jekk kollha jkunu relatati mill-qrib 
sabiex tiżdied il-produttività, tingħata 
spinta lill-investiment privat u jiġu 
promossi s-setturi  b’potenzjal għoli ta’ 
tkabbir, b’mod partikolari dawk relatati 
mal-ekonomija ekoloġika u t-teknoloġija 
tal-informazzjoni; iqis li f’dan il-kuntest 
huwa kruċjali li jiġu żviluppati l-ħiliet tal-
kapital uman, u b’hekk jinħolqu politiki 
tal-kwalifiki li jkunu jistgħu jippromwovu 
b’mod effettiv l-adattament tal-ħiliet, mill-
bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet tan-negozju u 
tal-impriżi fir-reġjuni kollha tal-UE;

Or. es

Emenda 26
Nuno Teixeira
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li jinħoloq 
l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, jeħtieġ 
li noħolqu approċċ globali li jkun jista’ 
jantiċipa l-bidla bħala parti minn politika 
tal-impjiegi verament effettiva, u
għaldaqstant huwa essenzjali li jinħolqu 
politiki tal-kwalifiki li jkunu jistgħu 
jippromwovu b’mod effettiv l-adattament 
tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet 
tan-negozju u tal-impriżi fir-reġjuni kollha 
tal-UE;

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li jinħoloq 
l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, jeħtieġ 
li noħolqu approċċ globali li jkun jista’ 
jantiċipa l-bidla bħala parti minn politika 
tal-impjiegi verament effettiva; jenfasizza 
l-importanza li jiġi eliminat id-disktakk 
bejn l-edukazzjoni għolja u s-suq tax-
xogħol, u jenfasizza li l-ispariġġ bejn il-
ħiliet tal-edukazzjoni u l-impjiegi tal-lum 
jeħtieġ li jiġi indirizzat prinċipalment min-
naħa tal-Istituzzjonijiet Edukattivi; 
jistiden lill-Ministri tal-Edukazzjoni tal-
UE u lill-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni 
Għolja fl-UE biex iżidu l-intraprenditorjat 
u l-apprendistati bħala partijiet integrali 
mill-kurrikuli tal-istudji u l-korsijiet 
kollha rilevanti; għaldaqstant huwa 
essenzjali li jinħolqu politiki tal-kwalifiki li 
jkunu jistgħu jippromwovu b’mod effettiv 
l-adattament tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, 
għall-ħtiġijiet tan-negozju u tal-impriżi fir-
reġjuni kollha tal-UE;

Or. en

Emenda 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li jinħoloq 
l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, jeħtieġ 
li noħolqu approċċ globali li jkun jista’ 
jantiċipa l-bidla bħala parti minn politika 
tal-impjiegi verament effettiva, u 
għaldaqstant huwa essenzjali li jinħolqu 
politiki tal-kwalifiki li jkunu jistgħu 
jippromwovu b’mod effettiv l-adattament 

3. Jemmen li, jekk hu previst li kull sena 
15 % tal-impjiegi jintilfu filwaqt li jinħoloq 
l-istess ammont ta’ impjiegi ġodda, jeħtieġ 
li noħolqu approċċ globali li jkun jista’ 
jantiċipa l-bidla bħala parti minn politika 
tal-impjiegi verament effettiva, u 
għaldaqstant huwa essenzjali li jinħolqu 
politiki tal-kwalifiki li jkunu jistgħu 
jippromwovu b’mod effettiv l-adattament 
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tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet 
tan-negozju u tal-impriżi fir-reġjuni kollha 
tal-UE;

tal-ħiliet, mill-bidu sal-aħħar, għall-ħtiġijiet 
tan-negozju u tal-impriżi fir-reġjuni kollha 
tal-UE u li jiġi evitat aktar nuqqas ta' 
ħaddiema fi professjonijiet li diġà qed 
iġarrbu dan in-nuqqas;

Or. ro

Emenda 28
Dimitar Stoyanov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3а. Jitlob aktar stabbiltà fl-impjiegi u 
sigurtà għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi ta’ 
protezzjoni biex jiġi evitat l-isfruttament li 
qed iseħħ f’xi Stati Membri ta’ żgħażagħ 
Ewropej minn min iħaddem;

Or. bg

Emenda 29
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-
SMEs jirrappreżentaw il-mutur tal-
Ewropa, il-pedament tal-impjiegi u s-
soluzzjoni għall-kriżi; b'hekk iqis 
neċessarju t-titjib fl-aċċess għall-
finanzjament u fl-ambjent tan-negozju li 
joperaw fih;

Or. es

Emenda 30
Petru Constantin Luhan

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

3a. Iqis li, biex jissupplimentaw l-
istrateġiji tal-impjieg tal-UE, il-bliet u r-
reġjuni għandhom jaqdu rwol aktar 
importanti fil-valutazzjoni tas-swieq tax-
xogħol lokali u fit-tfassil ta’ programmi 
għaż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 31
Dimitar Stoyanov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw 
aktar effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 
jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha; approċċ reġjonali li 
jagħti lok għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżviluppaw 
strateġiji edukattivi u ta’ taħriġ u 
strateġiji biex iwessgħu is-suq tax-xogħol, 
permezz ta' tisħiħ fil-kooperazzjoni 
interreġjonali, li għandhom ikunu msejsa 
fuq 3 punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu evalwati
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 
jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet u 
s-sħab lokali konċernati kollha; approċċ 
reġjonali li jagħti lok għall-ħolqien ta’ 
mekkaniżmi li jidentifikaw aħjar il-
problemi, itejjeb it-teħid tad-deċiżjonijiet u 
jipprovdi stampa ċara tal-ħtiġijiet tat-
taħriġ;

Or. bg

Emenda 32
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw 
aktar effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati 
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 
jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha; approċċ reġjonali li 
jagħti lok għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw 
aktar effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin:

approċċ li jħares ’il quddiem, biex ikunu 
jistgħu jiġu antiċipati aħjar il-bidliet fis-suq 
tax-xogħol u b’hekk jinħolqu r-rabtiet 
meħtieġa bejn is-suq tax-xogħol u l-
edukazzjoni u t-taħriġ; f’dan ir-rigward 
jistieden lill-Kummissjoni taħdem aktar 
mill-qrib mal-Istati Membri biex 
jistabbilixxu previżjonijiet fuq perjodu 
medju u twil dwar il-ħiliet meħtieġa mis-
suq tax-xogħol lokali u reġjonali;
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ;

approċċ reġjonali fil-qafas tal-istrateġiji 
ta’ żvilupp territorjali integrat li jqis il-
ħtiġijiet lokali u l-karatteristiċi speċifiċi 
territorjali, u li jippermetti identifikazzjoni 
aħjar ta’ impjiegi orjentati lejn il-futur, 
b’mod partikolari f’setturi innovattivi 
bħal setturi ekoloġiċi u negozju soċjali, li 
jagħti lok għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ

Or. en
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Emenda 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw 
aktar effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati 
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 
jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha; approċċ reġjonali li 
jagħti lok għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali  
jimplimentaw il-miżuri mħejjija fl-oqfsa 
tal-Iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ, 
jippromwovu l-iskambju ta' mudelli ta' 
suċċess li rriżultaw f'xejriet pożittivi 
f'termini ta' tnaqqis tal-qgħad fost iż-
żgħażagħ u l-grupp f'sitwazzjoni barra 
mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ u 
jżidu l-effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati 
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 
jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha; approċċ reġjonali li 
jagħti lok għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ;

Or. en

Emenda 34
Marietje Schaake

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw 
aktar effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati 
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw 
aktar effikaċja fil-politiki edukattivi u tal-
impjiegi, li għandhom ikunu msejsa fuq 3 
punti ewlenin: approċċ li jħares ’il 
quddiem, biex ikunu jistgħu jiġu antiċipati 
aħjar il-bidliet fis-suq tax-xogħol u b’hekk 
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jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha; approċċ reġjonali li 
jagħti lok għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ;

jinħolqu r-rabtiet meħtieġa bejn is-suq tax-
xogħol u l-edukazzjoni u t-taħriġ; 
involviment akbar min-naħa tal-partijiet 
konċernati kollha, b’mod partikolari tas-
settur privat; approċċ reġjonali li jagħti lok 
għall-ħolqien ta’ mekkaniżmi li 
jidentifikaw aħjar il-problemi, itejjeb it-
teħid tad-deċiżjonijiet u jipprovdi stampa 
ċara tal-ħtiġijiet tat-taħriġ;

Or. en

Emenda 35
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu l-
mobbiltà taż-żgħażagħ abbażi ta’ 
rikonoxximent aħjar tal-ħiliet u l-
kwalifiki, koordinament aħjar bejn l-
iskemi tas-sigurtà soċjali u aċċess aħjar 
għal akkomodazzjoni bi prezz raġonevoli, 
inkluża l-akkomodazzjoni soċjali u l-
krediti finanzjarji;

Or. en

Emenda 36
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jenfasizza l-importanza tat-taħriġ tul 
il-ħajja biex jiġi ffaċilitat l-aġġustament 
professjonali; f’dan ir-rigward jenfasizza 
l-effikaċja tal-programmi Ewropej, li 
għandhom jinżammu u jiġu kkonsolidati 
matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 
finanzjarja li jmiss;
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Or. fr

Emenda 37
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri u r-reġjuni 
jniedu strateġiji biex jindirizzaw it-tluq 
bikri mill-iskola u jħeġġu t-tkomplija tal-
istudji minn dawk iż-żgħażagħ affettwati; 
jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi ewlenin 
f’ħafna Stati Membri biex jingħataw 
appoġġ u gwida għall-istudenti fil-livell 
tal-iskola sekondarja u tal-università; 

Or. fr

Emenda 38
Marietje Schaake

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jneħħu l-
ostakli eżistenti biex il-perjodi ta’ prattika, 
l-apprendistati u l-esperjenzi tax-xogħol 
għall-istudenti u l-gradwati jsiru b’mod 
transkonfinali sabiex isir tlaqqigħ aħjar 
tal-provvista tal-opportunitajiet ta’ taħriġ 
għaż-żgħażagħ ibbażat fuq ix-xogħol 
mad-domanda għal tali opportunitajiet, u 
b’hekk tittejjeb il-mobilità u l-
impjegabilità, b’mod partikolari fir-
reġjuni ta’ mal-fruntieri;

Or. en

Emenda 39
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jistieden lill-Istati Membri jevitaw 
tnaqqis kbir f’oqsma importanti bħall-
edukazzjoni u l-innovazzjoni minħabba li, 
flimkien ma’ effetti negattivi oħrajn tal-
kriżi ekonomika u finanzjarja, dan it-
tnaqqis jirrappreżenta ostakolu serju 
għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-
żgħażagħ;

Or. en

Emenda 40
Maria do Céu Patrão Neves

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali, fid-dawl 
tal-fatt li l-Programm għall-Bidla u l-
Innovazzjoni Soċjali (2014-2020) 
jenfasizza n-nuqqas ta' għarfien bħala 
fattur li jostakola l-iżvilupp tal-
innovazzjoni soċjali fl-Unjoni, biex 
jippromwovu t-tixrid ta' programmi li 
jappoġġaw lil imprendituri żgħażagħ u 
jikkunsidraw ukoll il-karatteristiċi 
reġjonali speċifiċi fi programmi ta' 
intraprenditorja eżistenti, peress li dawn 
jistgħu jiddeterminaw is-suċċess jew il-
falliment tal-inizjattivi taż-żgħażagħ, 
partikolarment fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda; 

Or. pt

Emenda 41
Alain Cadec

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jistieden lill-Istati Membri 
jippromwovu fi ħdan is-sistemi edukattivi 
rispettivi tagħhom it-tħejjija għal karrieri 
li attwalment huma sottovalutati fil-
kurrikuli tal-iskejjel u tal-università, iżda 
li minkejja dan għandhom potenzjal kbir 
ta’ impjieg fl-Istati Membri;

Or. fr

Emenda 42
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Jenfasizza li l-programmi tal-UE u 
speċjalment il-fondi strutturali u ta’ 
koeżjoni kienu l-aktar strumenti effiċjenti 
għall-ħolqien ta’ impjiegi ġodda fost iż-
żgħażagħ u għalhekk għandha tingħata 
aktar attenzjoni lil dawn il-programmi u 
kull reġjun għandu jagħmel użu sħiħ 
mill-finanzjament tal-UE disponibbli 
għall-benefiċċju taż-żgħażagħ;

Or. en

Emenda 43
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti;

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti; jenfasizza l-ħtieġa imperattiva 
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li l-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-
2020 jiddedika mill-inqas 25 % tal-
allokazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni lill-
FSE kif ukoll li jalloka mill-inqas 20 % 
tal-FSE lill-inizjattiva ewlenija UE 2020 
dwar "il-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar" li fil-
qafas tagħha l-qgħad fost iż-żgħażagħ 
jitqies bħala prijorità; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet lokali u 
reġjonali jistabbilixxu strateġiji ta’ 
żvilupp territorjali integrati - u jagħmlu 
użu minn strumenti ġodda li 
jappoġġawhom, inklużi komponenti ta’ 
taħriġ u impjieg, b’mod partikolari biex 
jibnu toroq ta’ impjieg għaż-żgħażagħ u 
jiġi appoġġat il-ħolqien u t-tiġdid ta’ 
infrastrutturi soċjali aċċessibbli;

Or. en

Emenda 44
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti;

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti; jenfasizza li l-Politiki ta’ 
Koeżjoni, prinċipalment l-FSE, jistgħu 
jikkontribwixxu biex jgħinu lill-kumpaniji 
jimpjegaw iż-żgħażagħ u jnaqqsu l-qgħad 
fost iż-żgħażagħ. Il-FSE għandu 
jikkontribwixxi wkoll biex inaqqas it-taxxi 
għal kumpaniji li jimpjegaw iż-żgħażagħ, 
sabiex jiġi stimolat il-ħolqien tal-impjiegi 
u tiġi evitata l-burokrazija meta l-
kumpaniji jkollhom japplikaw għal fondi 
Ewropej;

Or. en
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Emenda 45
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti;

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti, filwaqt li jittieħdu l-miżuri 
meħtieġa fir-rigward tas-suq tax-xogħol, 
l-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex tiġi 
appoġġata t-tranżizzjoni tal-ħaddiema 
għall-bżonnijiet tas-settur produttiv u 
ħiliet u impjiegi ġodda (inklużi, fost l-
oħrajn, impjiegi ekoloġiċi, impjiegi 
meħtieġa bħala riżultat għat-tendenzi 
demografiċi, teknoloġiji ġodda, u d-
diversifikazzjoni tal-impjieg f'żoni rurali);

Or. es

Emenda 46
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti;

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti; jitlob li tingħata attenzjoni 
partikolari lil dawk ir-reġjuni li ntlaqtu l-
aktar mill-qgħad fost iż-żgħażagħ, li 
f’ċerti każijiet jaqbeż il-50 % u b’hekk 
jaggrava d-disparitajiet reġjonali;
  

Or. fr
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Emenda 47
Dimitar Stoyanov

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti;

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, biex jiġi miġġieled il-qgħad fost 
iż-żgħażagħ;

Or. bg

Emenda 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 
allarmanti;

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, biex jiġu mobilizzati l-fondi 
strutturali sabiex jiġu stimulati l-
investimenti għat-tkabbir u l-impjiegi u 
biex jinstab rispons urġenti għal din il-
problema allarmanti;

Or. en

Emenda 49
Andreas Mölzer

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, b’rispons għal din il-problema 

5. Jitlob li tittieħed azzjoni konġunta mill-
Fondi Ewropej, b’mod partikolari l-
istrumenti tal-politika ta’ koeżjoni, il-FEŻ 
u l-FEŻR, biex tiġi appoġġata l-ġlieda 
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allarmanti; kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ;

Or. de

Emenda 50
Nuno Teixeira

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jiddefendi l-fatt li huwa tassew 
importanti li tingħata ħajja ġdida lill-
attività ekonomika u li jiġi appoġġat il-
ħolqien tal-impjiegi; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiżviluppaw u jinvestu fi proġett ta’ 
inkubatur tan-negozju mifrux mal-
Ewropa kollha, li fih l-inkubaturi tan-
negozju fl-Istati Membri kollha 
jippermettu lill-imprendituri żgħażagħ 
iwaqqfu l-kumpanija tagħhom f’ambjent 
protett, filwaqt li jinħoloq sens ta’ unità 
permezz tal-iskala pan-Ewropea tal-
proġett ta’ inkubatur; iqis, barra minn 
hekk, li għandu jinħoloq ambjent adegwat 
għall-kapital tar-riskju, speċjalment 
f’termini ta’ tassazzjoni u biex jiġi 
appoġġat l-iżvilupp ta’ dan is-suq ġdid;

Or. en

Emenda 51
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Iħeġġeġ lill-Bank ta’ Investiment 
Ewropew jinvesti fil-ħolqien tal-impjiegi 
għaż-żgħażagħ sakemm jevita benefiċċji 
konsegwenti u jagħti s-self l-aktar lill-
SMEs;
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Or. en

Emenda 52
Patrice Tirolien

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jilqa’ l-aħbar mill-Kunsill Ewropew 
fil-laqgħa tiegħu tat-8 u d-9 ta’ Frar 2013 
tat-tnedija tal-Inizjattiva favur l-Impjieg 
taż-Żgħażagħ għar-reġjuni fejn il-qgħad 
fost iż-żgħażagħ huwa 25 % ’l fuq mill-
medja tal-Unjoni; jerġa’ jenfasizza l-
ħtieġa li jinstab mezz biex jiġu limitati l-
ostakoli amministrattivi meħtieġa; jittama 
li din l-inizjattiva primarjament se tagħti 
spinta lill-finanzjament għall-miżuri li 
jiggarantixxu l-impjeg fost iż-żgħażagħ fl-
UE taħt ir-Regolament tal-FSE [.../...];
  

Or. fr

Emenda 53
Verónica Lope Fontagné

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza li, sabiex jiġi żgurat 
intervent effikaċi mill-fondi tal-Qafas 
Strateġiku Komuni u biex jiġi massimizzat 
l-impatt tal-investiment u tal-finanzjament 
Ewropew fuq is-sitwazzjoni 
soċjoekonomika ta’ pajjiż u r-reġjuni 
tiegħu, l-intervent għandu jkun iffukat 
fuq għadd limitat ta’ prijoritajiet, 
partikolarment meta l-isforzi ta’ 
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konsolidament fiskali jkunu sinifikanti;

Or. es

Emenda 54
Younous Omarjee

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jilqa’ t-tħabbir min-naħa tal-
Kummissjoni ta’ pakkett ta’ miżuri kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ sa Ġunju 2013 li 
wara l-"Inizjattiva għall-Impjieg taż-
Żgħażagħ" u fuq kollox il-“Garanzija għaż-
Żgħażagħ”, u fl-ambitu tal-Istrateġija UE-
2020, joffri soluzzjonijiet li jħeġġu l-
ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli, inaqqsu l-
prekarjetà, isaħħu l-programmi tal-mobilità 
fi ħdan l-UE u jinkoraġġixxu aktar 
kooperazzjoni interreġjonali, fl-ambitu ta’ 
pjan direzzjonali għall-futur ta’ unjoni 
ekonomika u monetarja b’aktar koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali.

6. Jilqa’ t-tħabbir min-naħa tal-
Kummissjoni ta’ pakkett ta’ miżuri kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ sa Ġunju 2013 li 
flimkien mal-"Inizjattiva għall-Impjieg taż-
Żgħażagħ" u fuq kollox il-“Garanzija għaż-
Żgħażagħ”, se jfittex li joffri soluzzjonijiet 
li jħeġġu l-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli, 
inaqqsu l-prekarjetà, isaħħu l-programmi 
tal-mobilità fi ħdan l-UE u jinkoraġġixxu 
aktar kooperazzjoni interreġjonali, fl-
ambitu ta’ pjan direzzjonali għall-futur ta’ 
unjoni ekonomika u monetarja b’aktar 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali;
jinnota, madankollu, li l-finanzjament 
biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-
żgħażagħ mhuwiex biżżejjed;  jenfasizza li 
l-pakkett ta’ finanzjament ta’ 
EUR 6 biljun għall-Inizjattiva tal-UE 
favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ xejn mhu 
biżżejjed biex ikollu impatt sinifikanti fuq 
is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ; jiġbed l-
attenzjoni lejn il-fatt li, skont l-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol, se jkun meħtieġ pakkett ta’ 
EUR 21 biljun għat-tnedija effettiva tal-
Inizjattiva favur l-Impjieg taż-
Żgħażagħ 2014-2020.

Or. fr

Emenda 55
Patrice Tirolien
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jilqa’ t-tħabbir min-naħa tal-
Kummissjoni ta’ pakkett ta’ miżuri kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ sa Ġunju 2013 li 
wara l-"Inizjattiva għall-Impjieg taż-
Żgħażagħ" u fuq kollox il-“Garanzija 
għaż-Żgħażagħ”, u fl-ambitu tal-
Istrateġija UE-2020, joffri soluzzjonijiet li 
jħeġġu l-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli, 
inaqqsu l-prekarjetà, isaħħu l-programmi 
tal-mobilità fi ħdan l-UE u jinkoraġġixxu 
aktar kooperazzjoni interreġjonali, fl-
ambitu ta’ pjan direzzjonali għall-futur ta’ 
unjoni ekonomika u monetarja b’aktar 
koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali.

6. Jilqa’ t-tħabbir min-naħa tal-
Kummissjoni ta’ pakkett ta’ miżuri kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ sa Ġunju 2013 li 
għandu, fl-ambitu tal-Istrateġija UE-2020, 
joffri soluzzjonijiet li jħeġġu l-ħolqien ta’ 
impjiegi sostenibbli, inaqqsu l-prekarjetà, 
isaħħu l-programmi tal-mobilità fi ħdan l-
UE u jinkoraġġixxu aktar kooperazzjoni 
interreġjonali, fl-ambitu ta’ pjan 
direzzjonali għall-futur ta’ unjoni 
ekonomika u monetarja b’aktar koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali.

Or. fr

Emenda 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jilqa’ t-tħabbir min-naħa tal-
Kummissjoni ta’ pakkett ta’ miżuri kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ sa Ġunju 2013 li 
wara l-"Inizjattiva għall-Impjieg taż-
Żgħażagħ" u fuq kollox il-“Garanzija għaż-
Żgħażagħ”, u fl-ambitu tal-Istrateġija UE-
2020, joffri soluzzjonijiet li jħeġġu l-
ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli, inaqqsu l-
prekarjetà, isaħħu l-programmi tal-mobilità 
fi ħdan l-UE u jinkoraġġixxu aktar 
kooperazzjoni interreġjonali, fl-ambitu ta’ 
pjan direzzjonali għall-futur ta’ unjoni 
ekonomika u monetarja b’aktar koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali.

6. Jilqa’ t-tħabbir min-naħa tal-
Kummissjoni ta’ pakkett ta’ miżuri kontra 
l-qgħad fost iż-żgħażagħ sa Ġunju 2013 li 
flimkien mal-"Inizjattiva għall-Impjieg taż-
Żgħażagħ" u fuq kollox il-“Garanzija għaż-
Żgħażagħ”, u fl-ambitu tal-Istrateġija UE-
2020, joffri soluzzjonijiet li jħeġġu l-
ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli u 
opportunitajiet indaqs għaż-żgħażagħ li 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali, inaqqsu 
l-prekarjetà, isaħħu l-programmi tal-
mobilità fi ħdan l-UE u jinkoraġġixxu aktar 
kooperazzjoni interreġjonali, fl-ambitu ta’ 
pjan direzzjonali għall-futur ta’ unjoni 
ekonomika u monetarja b’aktar koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali

Or. en
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Emenda 57
Karima Delli, Ana Miranda

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jimplimentaw malajr il-Garanzija għaż-
Żgħażagħ u jistabbilixxu servizzi ta’ 
impjieg pubbliku aktar effiċjenti u 
aċċessibbli sabiex jipprovdu impjiegi 
adegwati u taħriġ għaż-żgħażagħ; jitlob 
lill-Kummissjoni tappoġġa reġjuni u Stati 
Membri li jkunu jixtiequ jintroduċu skemi 
ta’ Garanzija għaż-Żgħażagħ fil-livell 
nazzjonali u reġjonali; jistieden lill-
Kunsill tal-UE jżid b’mod sinifikanti l-
għotja finanzjarja tal-inizjattiva, skont l-
ammont ta’ EUR 21 biljun rakkomandata 
mill-ILO biex din tiġi implimentata;

Or. en

Emenda 58
Petru Constantin Luhan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iqis li għandhom jiġu mfassla 
programmi ġodda bil-ħsieb li jipprovdu 
liż-żgħażagħ edukazzjoni teknoloġika ta’ 
kwalità għolja u li jippromwovu 
opportunitajiet għalihom biex 
jispeċjalizzaw jew biex jaħdmu fi Stat 
Membru ieħor;

Or. en

Emenda 59
Karima Delli, Ana Miranda

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

6b. Jenfasizza li l-investiment fil-
programmi ta’ garanzija għaż-żgħażagħ 
għandu jiġi eżentat mit-tnaqqis ta' 
awsterità;

Or. en


