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Emenda  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Premessa Aa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  Aa. billi l-iżvilupp ekonomiku 

estremament inugwali u l-piż tad-dejn, 

livell għoli ta' qgħad, tnaqqis tad-drittijiet 

soċjali u tax-xogħol, u l-inugwaljanzi 

soċjoekonomiċi dejjem jiżdiedu jesiġu li l-

politiki attwalment segwiti mill-UE jieqfu, 

u ssir qalba lejn politiki – kemm fil-livell 

nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE – li 

jsaħħu l-isforzi tal-Istati Membri biex 

joħolqu prosperità għal kulħadd, 

distribuzzjoni ġusta tal-ġid, tkabbir 

ekonomiku sostenibbli, impjiegi għal 

kulħadd, sigurtà tal-impjiegi u protezzjoni 

soċjali, għoti ta' servizzi pubbliċi 

universali b'xejn u ta' kwalità, benesseri 

ambjentali fejn ngħixu f'ambjent naturali 

san, investiment fl-edukazzjoni u l-

infrastruttura, ħajja dinjituża għall-

persuni anzjani, u akkomodazzjoni, 

enerġija u servizzi ta' komunikazzjoni bi 

prezzijiet raġonevoli; billi hemm il-ħtieġa 

– kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll tal-

Istati Membri – ta' politiki olistiċi għall-

ġlieda kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali 

u l-inugwaljanzi fid-dħul, partikolarment 

permezz ta' politiki ridistributtivi u 

investiment pubbliku li joħloq l-impjiegi; 
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Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Premessa Ab (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  Ab. billi d-defiċit demokratiku twessa' 

b'riżultat tal-għażliet ta' politika tal-UE, u 

ħafna ċittadini jħossu li mhumiex 

rappreżentati mill-istituzzjonijiet; billi dan 

jikkostitwixxi problema enormi li tista' tiġi 

indirizzata biss permezz ta' aktar 

trasparenza u ftuħ u d-difiża tal-valuri 

tad-drittijiet tal-bniedem u tad-

demokrazija, inkluża parteċipazzjoni 

aktar b'saħħitha miċ-ċittadini, il-paċi, it-

tolleranza, il-progress, is-solidarjetà u l-

kooperazzjoni bejn il-popli; 

  

 Or. en 
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Emenda  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1a. Iħeġġeġ l-implimentazzjoni ta' 

proposti konkreti biex jiġi ggarantit u 

promoss id-dritt għal negozjar kollettiv 

bħala strument ewlieni biex jiġu 

ggarantiti u msaħħa d-drittijiet, kif ukoll 

impenn mill-Kummissjoni li ssaħħaħ il-

prinċipju ta' paga ndaqs għal xogħol 

indaqs fl-istess post għall-ħaddiema 

kollha, u, f'dan ir-rigward, li tirrikonoxxi 

l-ftehimiet kollettivi kollha, inkluż f'dak li 

għandu x'jaqsam ma' ħaddiema 

stazzjonati; jiddeplora bil-qawwa 

kwalunkwe tentattiv li jimmina l-

azzjonijiet kollettivi, inkluż id-dritt tal-

ħaddiema li jingħaqdu f'union, id-dritt 

tan-negozjar kollettiv u d-dritt tal-istrajk; 

Or. en 
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Emenda  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1b.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqiegħed 

il-ġlieda kontra l-inugwaljanza, il-faqar u 

l-esklużjoni soċjali fil-qalba tal-politiki 

tagħha; itenni s-sejħa tiegħu biex il-

Kummissjoni timpenja ruħha favur 

mudell ekonomiku li jiffoka fuq il-ħolqien 

ta' impjiegi bi drittijiet minflok li jiġi 

akkumulat ġid għall-azzjonisti, u għal 

impenn biex jissaħħu s-servizzi pubbliċi 

minflok il-privatizzazzjoni, li tittrasferixxi 

l-ġid mill-isfera pubblika għall-isfera 

privata u ddgħajjef id-drittijiet tal-

ħaddiema; jenfasizza li hemm bżonn ta' 

azzjoni ulterjuri, inklużi żewġ inizjattivi: l-

ewwel nett: pjan ta' investiment soċjali 

biex jiġu appoġġati l-politiki soċjali fil-

livell tal-Istati Membri, li jippromwovi u 

jappoġġa l-aċċess liberu u ugwali għal 

servizzi pubbliċi ta' kwalità fl-Istati 

Membri, inkluż l-aċċess għall-ġustizzja, l-

edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-

akkomodazzjoni diċenti u l-kura tat-tfal u 

tal-anzjani, u t-tieni: proposta għal 

strateġija integrata għall-ġlieda kontra l-

faqar, li tinkludi l-ħolqien ta' Skema ta' 

Dħul Minimu, fil-livell tal-Istati Membri, 

li tiggarantixxi perċentwal tal-introjtu 

medju fl-Istati Membri rispettivi, bir-

referenza minima ta' 60 %, bħala pass 
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importanti lejn il-qerda tal-faqar; 
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Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1c (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1c. Jenfasizza l-importanza ta' 

inizjattivi ta' politika li jippromwovu d-

drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-

sessi; jieħu nota tal-Pakkett dwar il-

Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata, li 

jinkludi proposti għal standards minimi 

ġodda jew ogħla għal liv tal-ġenituri, tal-

paternità u l-liv tal-carers; jinsisti, 

madankollu, li l-inizjattivi jwieġbu għall-

pożizzjoni tal-Parlament dwar id-Direttiva 

dwar il-Liv tal-Maternità billi jiżdied il-

perjodu minimu garantit ta' liv tal-

maternità bi ħlas sħiħ minn 14 għal 

20 ġimgħa, u billi jiġi stabbilit dritt 

obbligatorju għal liv tal-paternità bi ħlas; 

jilqa' l-proposta li l-liv tal-paternità jsir 

dritt individwali għall-ġenituri; jemmen li 

jeħtieġ li jittieħdu miżuri speċifiċi fl-Istati 

Membri kollha biex jittejjeb il-bilanċ bejn 

ix-xogħol u l-ħajja privata għan-nisa u l-

irġiel, u li jeħtieġ li jittieħdu passi biex 

jiżdied it-tul tal-liv tal-ġenituri, imħallas 

bir-rata ta' 100 %, u finalment nersqu 

lejn sistema aktar ugwali ta' liv tal-

ġenituri; 

Or. en 
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Emenda  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1d (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1d.  Jenfasizza l-ħtieġa li dawn il-

politiki jiġu sostitwiti b'Patt għall-Impjiegi 

u t-Tkabbir li jkun jinkludi sett ġdid ta' 

politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali 

favur il-popli u l-ħaddiema, jiġifieri billi 

jkunu promossi tkabbir inklużiv u 

ambjentalment sostenibbli, impjieg ta' 

kwalità u s-sikur u koeżjoni soċjali u 

reġjonali; jissottolinja l-fatt li taħt dan il-

qafas ġdid ta' kooperazzjoni, l-Istati 

Membri jridu jerġgħu jiksbu l-kapaċità li 

jiddeċiedu dwar il-politiki ekonomiċi li 

jindirizzaw bl-aħjar mod il-ħtiġijiet 

rispettivi tagħhom, filwaqt li fil-livell tal-

UE, il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet 

irid jiżgura l-obbligu ta' rendikont 

demokratiku u t-trasparenza li jinkludi l-

Parlament Ewropew, il-parlamenti 

nazzjonali u rispett sħiħ għad-deċiżjonijiet 

meħuda fil-livell tal-Istati Membri, li 

jenħtieġ jirrifletti djalogu komprensiv 

mal-partijiet ikkonċernati kollha; iħeġġeġ 

lill-Kummissjoni tniedi dibattitu bejn l-

Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE 

dwar kif dan jista' jinkiseb; 

Or. en 
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Emenda  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1e (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1e. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 

b'mod urġenti tevalwa u tiddiskuti l-

proċess tal-Unjoni Bankarja li, bil-mod 

kif inhu żbilanċjat u mhux demokratiku, 

s'issa pproteġa l-interessi tal-banek u 

mhux tad-depożitanti; iqis li l-Unjoni 

Bankarja kompliet idgħajjef il-ħila tal-

Istati Membri li jikkontrollaw is-sistema 

bankarja tagħhom u, barra minn hekk, 

serviet biex tippromwovi u fl-aħħar mill-

aħħar twassal għal bosta fużjonijiet u 

akkwisti fis-settur bankarju ta' Stati 

Membri differenti; iqis, għalhekk, li l-

Unjoni Bankarja kienet qed topera bħala 

għodda politika biex tisforza proċess ta' 

ċentralizzazzjoni u konċentrazzjoni tal-

kapital; fil-fatt, l-istabbiliment ta' 

oligopolija bankarja pan-Ewropea hu 

kemm għan ewlieni kif ukoll konsegwenza 

tal-Unjoni Bankarja, u ma jindirizzax il-

problema ta' "kbar wisq biex ifallu", iżda 

pjuttost ikabbarha, ma jservix l-interessi 

tal-popolazzjonijiet u huwa 'l bogħod 

ħafna milli jindirizza b'mod effettiv is-

sigurtà tad-depożituri; jemmen, 

għaldaqstant, li l-uniku mod biex jiġu 

indirizzati l-problema ta' "kbar wisq biex 

ifallu" u s-sigurtà tad-depożitanti, u li tiġi 

żgurata sistema bankarja li teżisti biex 
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taqdi l-interessi tal-popli u l-ħtiġijiet tal-

iżvilupp tal-pajjiżi, hu li tiġi revokata l-

Unjoni Bankarja u jkunu promossi l-

kontroll pubbliku u d-deċentralizzazzjoni 

tas-settur bankarju u finanzjarju; jinsisti 

fuq il-ħtieġa urġenti li jittieħdu inizjattivi 

u jiġu protetti d-depożitanti bi qligħ baxx 

u medju tan-nies fl-Ewropa kontra 

kriżijiet ġejjiena tas-sistema; 

Or. en 
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Eleonora Forenza 

 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1f (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1f. Jinsisti li l-Kummissjoni u l-Istati 

Membri juru determinazzjoni politika 

reali fl-intaxxar tad-detenturi veri tal-ġid; 

jiddeplora r-rispons insuffiċjenti fl-UE 

fir-rigward tal-iskandli marbuta mat-

tassazzjoni; jiddefendi l-obbligu li jkunu 

magħmula pubbliċi d-deċiżjonijiet tat-

taxxa, ir-rappurtar pajjiż b'pajjiż u r-

reġistri tas-sjieda benefiċjarja, sabiex jiġu 

żgurati t-trasparenza u l-iskrutinju; huwa 

favur it-tmiem tar-rifuġji fiskali offshore 

u ta' rifuġji fiskali oħra fi ħdan l-UE u 

barra minnha, ir-regolamentazzjoni 

effettiva tal-faċilitaturi u l-promoturi ta' 

skemi offshore, id-difiża tal-kooperazzjoni 

għat-tneħħija tas-sigriet bankarju għal 

finijiet ta' taxxa, il-promozzjoni ta' miżuri 

ta' kooperazzjoni fil-prevenzjoni u l-ġlieda 

kontra l-ħasil tal-flus u l-frodi tat-taxxa, l-

ikkastigar ta' tranżazzjonijiet spekulattivi 

permezz ta' miżuri tal-politika fiskali, u l-

iżgurar li l-profitti jiġu ntaxxati fil-pajjiż 

fejn iseħħu l-attivitajiet ekonomiċi, fejn l-

impjegati attwalment ikunu qed jaħdmu u 

fejn jinħoloq il-valur; jitlob li jsir summit 

internazzjonali fil-qafas tan-Nazzjonijiet 

Uniti bl-għan li jiġi stabbilit pjan 
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direzzjonali u Pjan ta' Azzjoni Konġunt 

biex jintemmu r-rifuġji fiskali u d-

dumping tat-taxxa; 

Or. en 
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Emenda  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1g (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1g. Jenfasizza l-fatt, li flimkien ma' 

qafas ta' kooperazzjoni demokratiku u 

ġust u pilastru reali tad-drittijiet soċjali, l-

UE teħtieġ żvilupp ekonomiku olistiku u 

ġust u strateġija ta' investiment li tqis l-

interessi tal-popli u l-ħtiġijiet u l-

ispeċifiċitajiet ta' kull Stat Membru; 

jistieden lill-Kummissjoni tniedi Pjan ta' 

Investiment Pubbliku ġenwinament intiż 

biex iwassal għal impjieg sħiħ u 

ekonomija sostenibbli, effiċjenti fl-użu tal-

enerġija u b'livell baxx ta' karbonju, li 

jkollu fil-mira speċifika tiegħu l-pajjiżi u 

r-reġjuni b'livelli għolja ta' qgħad u faqar 

kif ukoll is-setturi produttivi li huma vitali 

għall-istrateġiji tal-iżvilupp ta' kull pajjiż; 

jappella għall-promozzjoni tal-proġetti 

pubbliċi u għal appoġġ lill-gvernijiet 

lokali, l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs 

medju, il-kooperattivi u n-negozji 

mingħajr skop ta' qligħ, b'mod li tingħata 

spinta lill-produttività tagħhom, jitrażżan 

l-effett ta' pożizzjonijiet tas-suq dominanti 

okkupati minn kumpaniji kbar, u li jiġi 

żgurat żvilupp ekonomiku sod u koeżjoni 

soċjali fl-UE, kif ukoll li l-fondi tal-

Komunità jissaħħu u jiġu orjentati f'dik 
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id-direzzjoni; 

Or. en 
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Emenda  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

PPE, ECR, ALDE 

Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

Paragrafu 1h (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta Emenda 

  1h. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' 

ambizzjoni li wriet s'issa l-Kummissjoni 

fir-rigward tal-miri vinkolanti; jiddeplora 

l-fatt li l-politiki dwar it-tibdil fil-klima 

jinsistu fuq approċċ tas-suq, li ntwera 

b'mod ċar li hu ineffettiv u żbaljat (is-suq 

tal-karbonju, strumenti ta' flessibilità, 

eċċ.); jappella għal bidla fundamentali 

fid-direzzjoni, minn approċċ tas-suq għal 

approċċ normattiv, f'konformità mal-

prinċipju ta' "responsabilità komuni iżda 

differenzjata"; jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jmorru lil hinn mill-

qafas tal-Ftehim ta' Pariġi; jemmen bil-

qawwa li l-UE trid issaħħaħ l-azzjoni 

tagħha u tpoġġi l-klima u l-ambjent l-

ewwel; jistieden, għalhekk, lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jintegraw il-politika tat-tibdil fil-klima u 

standards ambjentali għolja fil-politiki 

rilevanti kollha; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

u lill-Istati Membri jiżguraw l-

implimentazzjoni tal-impenji ta' Pariġi u 

tal-għanijiet addizzjonali, minkejja n-

nuqqasijiet u l-kontradizzjonijiet kollha 

tagħhom; 
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