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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 78 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

78. Jilqa' l-appell tal-President tal-

Kummissjoni Ewropea lill-Istati Membri 

tal-UE biex jintroduëu paga minima bl-

għan li jitnaqqas il-faqar fl-UE; jistieden 

lill-Kummissjoni tipproponi inizjattiva li 

tippromwovi l-introduzzjoni ta' dħul 

minimu fl-Istati Membri; jenfasizza li 

huwa f’idejn kull Stat Membru li jiffissa 

livelli ta' dħul minimu u li dawn 

għandhom ikunu proporzjonati mas-

sitwazzjoni soëjoekonomika speëifika fil-

pajjiŜ inkwistjoni; 

78. Jilqa' l-appell tal-President tal-

Kummissjoni Ewropea lill-Istati Membri 

tal-UE biex jintroduëu paga minima bl-

għan li jitnaqqas il-faqar fl-UE; jistieden 

lill-Istati Membri jiggarantixxu l-aëëess 

għas-suq tax-xogħol u għal appoāā ta' 

dħul adegwat għall-aktar membri 

vulnerabbli tas-soëjetà; jistieden lill-

Kummissjoni tressaq proposta għal skemi 

ta' dħul minimu adegwat fil-livell tal-UE 

li jwasslu għal aktar konverāenza soëjali 

bejn l-Istati Membri u jikkontribwixxu 

għall-mira ta' tnaqqis tal-faqar tal-

Istrateāija Ewropa 2020; 

Or. en 



 

AM\1053286MT.doc  PE552.216v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.3.2015 A8-0043/5 

Emenda  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

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

fl-Istħarriā Annwali dwar it-Tkabbir 2015 

2014/2222 (INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 79 (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  79. Jenfasizza l-ħtieāa urāenti li jiāi 

garantit reāim universali tal-paga minima 

fil-livell tal-UE u li ssir proposta biex jiāu 

stabbiliti standards minimi u regoli dwar 

il-paga minima fil-livell tal-UE; jistieden 

lill-Kummissjoni tilleāittimizza politika 

tal-UE dwar il-paga li, permezz tat-tisħiħ 

tal-pagi minimi, tgħin biex jiāi stabbilizzat 

l-iŜvilupp tal-pagi fl-UE u jiāi evitat id-

dumping reëiproku tal-pagi; 
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Paragrafu 47 (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

47. Ifakkar li pagi diëenti huma importanti, 

mhux biss għall-koeŜjoni soëjali, iŜda 

wkoll għaŜ-Ŝamma ta’ rkupru b’saħħtu u 

ta’ ekonomija produttiva; jistieden lill-

Kummissjoni tinvestiga l-impatt tal-Istati 

Membri li jintroduëu l-pagi minimi fil-

kuntest fejn jitnaqqsu l-inugwaljanza fil-

pagi; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 

torganizza konferenza dwar qafas 

Ewropew għall-pagi minimi; 

47. Ifakkar li l-pagi minimi għandhom 

jiŜvolāu rwol ewlieni fil-ālieda kontra l-

faqar, billi jiŜguraw li l-qligħ mix-xogħol 

ikun biŜŜejjed biex jiāi evitat il-faqar, u 

għalhekk li l-impjieg ikun tassew l-aqwa 

protezzjoni kontra l-faqar, tal-inqas minn 

perspettiva monetarja; jistieden lill-

Kummissjoni tinvestiga l-impatt tal-Istati 

Membri li jintroduëu l-pagi minimi fil-

kuntest fejn jitnaqqsu l-inugwaljanza fil-

pagi; jistieden lill-Kummissjoni sabiex 

torganizza konferenza dwar qafas 

Ewropew għall-pagi minimi; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  O. billi n-nuqqas ta' skemi ta' protezzjoni 

soëjali adegwati, bħal skema ta' 

ëittadinanza u paga minima, iŜid il-faqar 

u l-eskluŜjoni soëjali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 55 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

55. Jilqa' t-tnaqqis fir-rati ta' qgħad fost iŜ-

ŜgħaŜagħ, imma jinnota li xorta għadhom 

f’livelli allarmanti u mhux neëessarjament 

ibbaŜati fuq il-ħolqien nett ta' impjiegi; 

jenfasizza li n-nuqqas ta' sigurtà fl-impjiegi 

u s-sottoimpjieg Ŝdiedu wkoll, u li 43 % 

taŜ-ŜgħaŜagħ isibu ruħhom jaħdmu 

f’kundizzjonijiet prekarji, b'kuntratti part-

time mhux volontarji jew dikjarati b'mod 

falz bħala ħaddiema għal rashom; 

55. Jilqa' t-tnaqqis fir-rati ta qgħad fost iŜ-

ŜgħaŜagħ f'xi Stati Membri, imma jinnota 

li xorta għadhom f’livelli allarmanti u 

mhux neëessarjament ibbaŜati fuq il-

ħolqien nett ta' impjiegi; jenfasizza li n-

nuqqas ta' sigurtà fl-impjiegi u s-

sottoimpjieg Ŝdiedu wkoll, u li 43 % taŜ-

ŜgħaŜagħ isibu ruħhom jaħdmu 

f'kundizzjonijiet prekarji, b'kuntratti part-

time mhux volontarji jew dikjarati b'mod 

falz bħala ħaddiema għal rashom; 
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