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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Jikkunsidra li huwa ta’ dispjaëir li s-

sena l-oħra l-maāāoranza tal-Istati 

Membri ma rrispettawx l-impenn 

tagħhom li jissottomettu Pjan Nazzjonali 

dwar l-Impjiegi (PNI) bħala parti mill-

NRPs tal-2012 tagħhom; jitlob lill-Istati 

Membri biex jirrispettaw dan l-impenn fl-

2013; jenfasizza li PNI għandhom 

jinkludu miŜuri komprensivi għall-

ħolqien ta’ impjiegi u ta’ impjiegi 

ekoloāiëi, rabta bejn il-politiki dwar il-

impjiegi u l-istrumenti finanzjarji, riformi 

tas-swieq tax-xogħol, skeda ta’ Ŝmien 

preëiŜa għall-introduzzjoni tal-programmi 

ta’ riformi pluriennali fit-12-il xahar li 

āejjin u indikazzjoni kemm tal-oqsma kif 

ukoll tar-reājuni fejn qegħdin 

jesperjenzaw nuqqas u eëëess ta’ 

speëjalizzazzjonijiet;  

9. Jinnota li l-hekk imsejħa miŜuri ta' 

awsterità neoliberali li āew imsaħħa, fost 

l-oħrajn bħala parti mill-Pjanijiet 

Nazzjonali ta' Riforma, il-Governanza 

Ekonomika u s-Semestru Ewropew, qed 

jikkontribwixxu biex f'għadd ta' pajjiŜi 

b'ekonomiji aktar fraāli l-kriŜi soëjali u 

ekonomika tiggrava, bir-riŜultat li l-ħajja 

qed issir dejjem aktar diffiëli għall-familji 

fil-klassi tal-ħaddiema u, b'mod 

partikulari, għan-nisa u t-tfal, li huma l-

vittmi ewlenin taŜ-Ŝieda fil-faqar, fil-

qgħad, u fix-xogħol prekarju u mħallas 

ħaŜin; 

Or. en 



 

AM\925582MT.doc  PE503.570v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

30.1.2013 A7-0024/3 

Emenda  3 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A7-0024/2013 

Veronica Lope Fontagné 

Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soëjali u tal-

Impjieg fl-Istħarriā Annwali dwar it-Tkabbir 2013 

(2012/2257(INI)) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 26a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 26a. Jenfasizza li l-objettivi ewlenin tal-

politiki fiskali għandhom ikunu l-uŜu tar-

riŜorsi tal-Istati Membri għall-investiment 

produttiv u l-ħolqien tal-impjiegi, l-aktar 

fil-biedja u l-industrija, appoāā immirat 

għall-kumpaniji ta' esportazzjoni li jkunu 

innovattivi, tqassim aktar āust tad-dħul u 

tas-sagrifiëëji, u t-tmiem tal-privileāāi 

fiskali għall-gruppi ekonomiëi kbar; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 41 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

41. Jenfasizza l-ħtieāa li jsiru riformi fis-

suq tax-xogħol biex tiŜdied il-produttività 

u l-effiëjenza tax-xogħol sabiex tittejjeb il-

kompetittività ekonomika tal-UE u jkunu 

jistgħu jseħħu t-tkabbir sostenibbli u l-

ħolqien tal-impjiegi sostenibbli filwaqt li 

jiāu rispettati b’mod strett kemm il-forma 

u kemm is-sustanza tal-Aquis Soëjali 

Ewropew u l-prinëipji tiegħu; jemmen li 

r-riformi fis-swieq tax-xogħol għandhom 

jiāu implimentati b’tali mod li 

jippromwovu l-kwalità tal-impjiegi; 

41. Jenfasizza l-ħtieāa li jsiru riformi fis-

suq tax-xogħol li jiffukaw b'mod b'saħħtu 

fuq il-promozzjoni tal-kwalità fix-xogħol, 

sigurtà soëjali u inkluŜjoni soëjali mtejba, 

it-tisħiħ tad-drittijiet eŜistenti tal-

ħaddiema u l-introduzzjoni ta' oħrajn 

āodda, u l-promozzjoni tas-saħħa u s-

sikurezza fuq il-post tax-xogħol, āestjoni 

mtejba tar-riskju soëjali u r-

rikonëiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u dik 

barra x-xogħol;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 42a. Jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri 

għandhom iniedu b'saħħa miŜuri biex 

isaħħu s-sigurtà billi jneħħu gradwalment 

l-impjieg prekarju u l-ftehimiet 

kuntrattwali mhux tipiëi assoëjati miegħu, 

bil-għan li l-forom atipiëi ta' impjieg, li l-

uŜu ħaŜin tagħhom għandu jiāi kkastigat, 

jiāu ristretti u mnaqqsa; jirrimarka li l-

Istati Membri għandhom għaldaqstant 

jintroduëu kombinazzjoni ta' kuntratti ta' 

impjieg sikuri u affidabbli, politiki tas-suq 

tax-xogħol attivi u integrattivi, tagħlim tul 

il-ħajja effettiv u sistemi tas-sigurtà 

soëjali ta' kwalità għolja, sabiex ikun 

possibbli li jsiru tranŜizzjonijiet fil-

karriera, flimkien ma' dritt ëar ta' dawk 

qiegħda għal benefiëëji adegwati u miŜuri 

mfassla apposta li jgħinuhom isibu 

impjieg jew taħriā ta' kwalità u jaāāornaw 

il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom, fejn 

ikun meħtieā; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 70 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

70. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 

jrawmu l-kooperazzjoni u s-sinerāiji bejn 

is-settur tal-edukazzjoni u t-taħriā minn 

naħa u l-intrapriŜi min-naħa l-oħra biex 

jantiëipaw il-ħiliet meħtieāa u jadattaw is-

sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriā għall-

ħtiāijiet tas-suq tax-xogħol bl-objettiv li l-

forza tax-xogħol tiāi pprovduta l-ħiliet 

meħtieāa, abbaŜi tal-ambjenti tax-xogħol 

li jinbidlu u l-bŜonnijiet individwali ta’ 

forza tax-xogħol li qed tixjieħ, u li tiāi 

ffaëilitata t-tranŜizzjoni mill-edukazzjoni 

u t-taħriā għax-xogħol; 

70. Huwa tal-fehma li l-istabbilimenti tal-

edukazzjoni u/jew tat-taħriā għandhom 

jipprovdu, b'mod kumplimentari mal-

kurrikula tagħhom, internships għall-

istudenti tagħhom li jippermettulhom li 

jiksbu esperjenza fl-oqsma magħŜula 

minnhom, biex b'hekk jiāu ffaëilitati l-

esperjenza ta' tagħlim tagħhom u l-fehim 

tagħhom tal-prattiki tax-xogħol; 

Or. en 
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Paragrafu 76a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 76a. Jinnota li Ŝ-Ŝieda fl-impjiegi atipiëi 

b'riŜultat tal-flessibilità akbar teskludi 

għadd dejjem akbar ta' ħaddiema mill-

benefiëëji soëjali, minħabba li l-eliāibilità 

għall-benefiëëji tiddependi fuq l-istatus ta' 

impjieg tal-ħaddiema; jirrimarka li din il-

flessibilità tipperikola wkoll is-

sostenibilità finanzjarja tas-sistemi tas-

sigurtà soëjali; 
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Paragrafu 86a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 86a. Jenfasizza li, sabiex l-Ewropa toħroā 

aktar b'saħħitha mill-kriŜi ekonomika, 

tkun aktar kompetittiva u konverāenti, 

tikseb livelli ogħla ta' tkabbir u 

tissalvagwardja s-sistemi tas-sigurtà 

soëjali fuq Ŝmien fit-tul, hija għandha 

tippromwovi servizzi pubbliëi ta' kwalità, 

bl-uŜu sħiħ tal-potenzjal tal-forza tax-

xogħol, sabiex tiggarantixxi d-drittijiet 

tal-ħaddiema u tippromwovi n-negozjar 

kollettiv u l-sigurtà soëjali universali u 

pubblika; 

Or. en 

 

 


