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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deciżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-eżami tal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma ta' l-Istati Membri fir-Rapport 
Annwali ta' Progress tal-Kummissjoni u 
fir-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi turi li 
l-Istati Membri għandhom ikomplu 
jagħmlu kull sforz biex jindirizzaw l-
oqsma ta' prijorità li huma 

(2) L-eżami tal-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma ta' l-Istati Membri fir-Rapport 
Annwali ta' Progress tal-Kummissjoni u 
fir-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi turi li 
l-Istati Membri għandhom ikomplu 
jagħmlu kull sforz biex jindirizzaw l-
oqsma ta' prijorità li huma 

-attirar u ż-żamma ta' aktar nies f'impjieg, 
żieda fl-għadd ta' ħaddiema u l-
immodernizzar tas-sistemi ta' ħarsien 
soċjali,

- l-attirar u ż-żamma ta' aktar nies 
f'impjieg, żieda fl-għadd ta' ħaddiema u l-
immodernizzar tas-sistemi ta' ħarsien 
soċjali u t-teħid ta' approċċ globali għall-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni,

- it-titjib ta' l-adattabilità tal-ħaddiema u ta' 
l-intrapriżi, u
- iż-żieda fl-investiment fil-kapital uman 
permezz ta' titjib fl-edukazzjoni u l-ħiliet.

- it-titjib ta' l-adattabilità tal-ħaddiema u ta' 
l-intrapriżi, u
- iż-żieda fl-investiment fil-kapital uman 
permezz ta' titjib fl-edukazzjoni u l-ħiliet.

Or. fr

Emenda 2

Proposta għal deciżjoni
Anness – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Livell massimu ta’ impjiegi:  Livell - Livell massimu ta’ impjiegi:  Livell 
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massimu ta’ impjiegi: il-kisba ta’ livell 
massimu ta’ impjiegi, u t-tnaqqis tal-qgħad 
u ta’ l-inattività, billi tiżdied id-domanda 
għax-xogħol u l-provvista tiegħu permezz 
ta’ approċċ integrat ta’ flessigurtà huma 
vitali sabiex jiġi sostnut it-tkabbir 
ekonomiku u tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali.  
Dan jeħtieġ linji ta' politika li fl-istess ħin 
jindirizzaw il-flessibilità tas-swieq tax-
xogħol, l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-
relazzjonijiet mad-dinja tax-xogħol, u s-
sigurtà ta’ l-impjieg u s-sigurtà soċjali;

massimu ta’ impjiegi: il-kisba ta’ livell 
massimu ta’ impjiegi, u t-tnaqqis tal-qgħad 
u ta’ l-inattività, billi tiżdied id-domanda 
għax-xogħol u l-provvista tiegħu permezz 
ta’ approċċ integrat ta’ flessigurtà huma 
vitali sabiex jiġi sostnut it-tkabbir 
ekonomiku u tissaħħaħ il-koeżjoni soċjali.  
Dan jeħtieġ linji ta' politika li fl-istess ħin 
jindirizzaw il-flessibilità tas-swieq tax-
xogħol, l-organizzazzjoni tax-xogħol u r-
relazzjonijiet mad-dinja tax-xogħol, b'mod 
partikulari bl-iskop li jinsab bilanċ bejn 
il-ħajja tax-xogħol u dik tal-familja, u s-
sigurtà ta’ l-impjieg u s-sigurtà soċjali

Or. fr

Emenda 3

Proposta għal deciżjoni
Anness – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- titjib fil-kwalità u fil-produttività fuq ix-
xogħol; L-isforzi biex tikber r-rata ta' 
impjegar imorru id f'id ma' titjib fl-
attrazzjoni ta' l-impjiegi, il-kwalità tax-
xogħol, it-tkabbir tal-prodottività mix-
xogħol, it-tnaqqis fis-segmentazzjoni u fil-
proporzjon ta' ħaddiema fqar. Singerġiji 
bejn il-kwalità tax-xogħol, il-produttività u 
l-impjiegi għandhom jiġu esplojtati,

- titjib fil-kwalità u fil-produttività fuq ix-
xogħol; L-isforzi biex tikber r-rata ta' 
impjegar imorru id f'id ma' titjib fl-
attrazzjoni ta' l-impjiegi, il-kwalità tax-
xogħol, it-tkabbir tal-prodottività mix-
xogħol, it-tnaqqis fis-segmentazzjoni, fin-
numru ta' impjieġi fil-perikolu u fil-
proporzjon ta' ħaddiema fqar.  Singerġiji 
bejn il-kwalità tax-xogħol, il-produttività u 
l-impjiegi għandhom jiġu esplojtati,

Or. fr



PA\707864MT.doc 5/11 PE402.557v01-00

MT

Emenda 4

Proposta għal deciżjoni
Anness – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u territorjali: 
Tinħtieġ azzjoni ddeterminata biex l-
inklużjoni soċjali tiġi msaħħa u rrinforzata, 
ikun miġġieled il-faqar – b’mod speċjali l-
faqar fost it-tfal – tkun ipprevenuta l-
esklużjoni mis-suq tax-xogħol, tkun 
appoġġjata l-integrazzjoni fl-impjiegi ta’ 
persuni żvantaġġjati, u jitnaqqsu d-
differenzi reġjonali f’termini ta’ impjiegi, 
qgħad u produttività tax-xogħol, 
speċjalment f’reġjuni li waqgħu lura.  Hija 
meħtieġa interazzjoni msaħħa mal-Metodu 
Miftuħ ta' Koordinazzjoni fil-Ħarsien 
Soċjali u fl-Inklużjoni Soċjali.

- Tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u territorjali: 
Tinħtieġ azzjoni ddeterminata biex l-
inklużjoni soċjali tiġi msaħħa u rrinforzata, 
ikun miġġieled il-faqar - b’mod speċjali 
fost familji b'ġenitur wieħed - tkun 
ipprevenuta l-esklużjoni mis-suq tax-
xogħol, tkun appoġġjata l-integrazzjoni fl-
impjiegi ta’ persuni żvantaġġjati, u 
jitnaqqsu d-differenzi reġjonali f’termini 
ta’ impjiegi, qgħad u produttività tax-
xogħol, speċjalment f’reġjuni li waqgħu 
lura.  Hija meħtieġa interazzjoni msaħħa 
mal-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni fil-
Ħarsien Soċjali u fl-Inklużjoni Soċjali.

Or. fr

Emenda 5

Proposta għal deciżjoni
Anness – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunitajiet indaqs u l-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni huma essenzjali għall-
progress.  L-integrazzjoni tas-sessi u l-
promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandhom ikunu żgurati fl-azzjonijiet 
kollha li jittieħdu.  Barra dan, trid tingħata 
attenzjoni partikolari sabiex jitnaqqsu 
b’mod sinifikanti d-distakki kollha relatati 
mas-sess fis-suq tax-xogħol skond il-Patt 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi.  
Dan se jgħin lill-Istati Membri biex 
jindirizzaw l-isfida demografika.  Bħala 
parti mill-approċċ interġenerazzjonali l-
ġdid, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lis-sitwazzjoni taż-żgħażagħ, bl-

L-opportunitajiet indaqs u l-ġlieda kontra 
d-diskriminazzjoni huma essenzjali għall-
progress.  L-integrazzjoni tas-sessi u l-
promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandhom ikunu żgurati fl-azzjonijiet 
kollha li jittieħdu.  Barra dan, trid tingħata 
attenzjoni partikolari sabiex jitnaqqsu 
b’mod sinifikanti d-distakki kollha relatati 
mas-sess fis-suq tax-xogħol skond il-Patt 
Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi., 
l-aktar permezz ta' applikazzjoni stretta 
tad-Direttiva Ewropea dwar it-trattament 
ugwali.  Dan se jgħin lill-Istati Membri 
biex jindirizzaw l-isfida demografika.  
Bħala parti mill-approċċ 
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implimentazzjoni tal-Patt Ewropew għaż-
Żgħażagħ , u lill-promozzjoni ta’ aċċess 
għall-impjiegi tul il-ħajja kollha tax-
xogħol.  Trid tingħata attenzjoni partikolari 
wkoll biex jitnaqqsu b’mod sinifikanti d-
distakki fl-impjiegi għall-persuni 
żvantaġġjati, inklużi l-persuni b’diżabbiltà, 
kif ukoll bħal bejn iċ-ċittadini ta’ terzi 
pajjiżi u ċ-ċittadini ta’ l-UE, skond 
kwalunkwe mira nazzjonali.

interġenerazzjonali l-ġdid, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lis-
sitwazzjoni taż-żgħażagħ, bl-
implimentazzjoni tal-Patt Ewropew għaż-
Żgħażagħ , u lill-promozzjoni ta’ aċċess 
għall-impjiegi tul il-ħajja kollha tax-
xogħol.  Trid tingħata attenzjoni partikolari 
wkoll biex jitnaqqsu b’mod sinifikanti d-
distakki fl-impjiegi għall-persuni 
żvantaġġjati, inklużi l-persuni b’diżabbiltà, 
kif ukoll bħal bejn iċ-ċittadini ta’ terzi 
pajjiżi u ċ-ċittadini ta’ l-UE, skond 
kwalunkwe mira nazzjonali.

Or. fr

Emenda 6

Proposta għal deciżjoni
Anness – paragrafu 6 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- iż-żieda fl-investiment fil-kapital uman 
permezz ta' titjib fl-edukazzjoni u l-ħiliet.

- iż-żieda fl-investiment fil-kapital uman 
permezz ta' titjib fl-edukazzjoni u l-ħiliet u 
permezz tal-promozzjoni tad-
diversifikazzjoni ta' l-għażliet ta' karrieri 
sabiex tiżdied il-ħila ta' rġiel u nisa  li 
jkomplu jaħdmu tul il-ħajja tax-xogħol 
tagħhom. 

Or. fr

Emenda 7

Proposta għal deciżjoni
Anness  – Taqsima 1  –  paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda tal-livelli ta’ l-impjiegi hija l-aktar 
mezz effettiv biex ikun iġġenerat tkabbir 
ekonomiku u biex ikunu promossi 
ekonomiji soċjalment inklussivi, waqt li 

Iż-żieda tal-livelli ta’ l-impjiegi hija l-aktar 
mezz effettiv biex ikun iġġenerat tkabbir 
ekonomiku u biex ikunu promossi 
ekonomiji soċjalment inklussivi, waqt li 
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tkun żgurata xibka ta’ sikurezza għal dawk 
li ma jkunux jistgħu jaħdmu . Il-
promozzjoni ta’ approċċ tul ċiklu ta’ ħajja 
għax-xogħol u l-modernizzazzjoni tas-
sistemi ta’ ħarsien soċjali ħalli tkun żgurata 
l-adegwatezza u s-sostenibbiltà finanzjarja 
tagħhom kif ukoll il-kapaċità li jirreaġixxu 
għall-ħtiġiet li qed jinbidlu fis-soċjetà 
huma lkoll dejjem aktar meħtieġa 
minħabba n-nuqqas mistenni fil-
popolazzjoni ta’ dawk li għandhom l-età 
biex jaħdmu.  Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali biex ikunu megħluba d-distakki 
persistenti fl-impjiegi bejn in-nisa u l-
irġiel, biex ikomplu jiżdiedu r-rati ta’ l-
impjiegi tal-ħaddiema aktar imdaħħla fiż-
żmien u taż-żgħażagħ, bħala parti minn 
approċċ interġenerazzjonali ġdid, u biex 
tkun promosa l-inklużjoni attiva ta’ dawk li 
huma l-iktar esklużi mis-suq tax-xogħol.  
Tinħtieġ ukoll azzjoni intensifikata sabiex 
tittejjeb is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq 
tax-xogħol u sabiex jitnaqqas il-qgħad fost 
iż-żgħażagħ, li bejn wieħed u ieħor huwa 
d-doppju tar-rata ġenerali tal-qgħad. 

tkun żgurata xibka ta’ sikurezza għal dawk 
li ma jkunux jistgħu jaħdmu. Il-
promozzjoni ta’ approċċ tul ċiklu ta’ ħajja 
għax-xogħol u l-modernizzazzjoni tas-
sistemi ta’ ħarsien soċjali ħalli tkun żgurata 
l-adegwatezza u s-sostenibbiltà finanzjarja 
tagħhom kif ukoll il-kapaċità li jirreaġixxu 
għall-ħtiġiet li qed jinbidlu fis-soċjetà 
huma lkoll dejjem aktar meħtieġa 
minħabba n-nuqqas mistenni fil-
popolazzjoni ta’ dawk li għandhom l-età 
biex jaħdmu.  Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali biex ikunu megħluba d-distakki 
persistenti fl-impjiegi bejn in-nisa u l-
irġiel, biex ikomplu jiżdiedu r-rati ta’ l-
impjiegi tal-ħaddiema aktar imdaħħla fiż-
żmien u taż-żgħażagħ, bħala parti minn 
approċċ interġenerazzjonali ġdid, u biex 
tkun promosa l-inklużjoni attiva ta’ dawk li 
huma l-iktar esklużi mis-suq tax-xogħol, 
b'mod partikulari ta' nies li jbatu minn 
diskriminazzjoni multipla. Tinħtieġ ukoll 
azzjoni intensifikata sabiex tittejjeb is-
sitwazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-
xogħol u sabiex jitnaqqas il-qgħad fost iż-
żgħażagħ, li bejn wieħed u ieħor huwa d-
doppju tar-rata ġenerali tal-qgħad. 

Or. fr

Emenda 8

Proposta għal deciżjoni
Anness  – Taqsima 1  –  paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet 
it-tajba biex ikun iffaċilitat il-progress fl-
impjiegi, kemm jekk din tkun l-ewwel 
opportunità, tkun ritorn lejn id-dinja tax-
xogħol wara waqfa jew jekk ikun hemm ix-
xewqa li jittawlu l-ħajjiet tax-xogħol.  Il-
kwalità ta’ l-impjiegi, inklużi l-paga u l-
benefiċċji, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, l-
aċċess għal tagħlim matul il-ħajja u l-

Għandhom jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet 
it-tajba biex ikun iffaċilitat il-progress fl-
impjiegi, kemm jekk din tkun l-ewwel 
opportunità, tkun ritorn lejn id-dinja tax-
xogħol wara waqfa jew jekk ikun hemm ix-
xewqa li jittawlu l-ħajjiet tax-xogħol.  Il-
kwalità ta’ l-impjiegi, inklużi l-paga u l-
benefiċċji, il-kondizzjonijiet tax-xogħol, l-
aċċess għal tagħlim matul il-ħajja u l-
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prospetti għal karriera, huma kruċjali għal 
approċċ ta’ flessigurtà, kif inhuma wkoll l-
appoġġ u l-inċentivi li ġejjin minn sistemi 
ta’ ħarsien soċjali Sabiex jiġi nkoraġġit 
approċ lejn ix-xogħol ibbażat fuq iċ-ċiklu 
tal-ħajja, u sabiex tisseddaq ir-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
tal-familja, huma meħtieġa linji ta' politika 
mixħuta lejn miżuri b'riżq il-kura tat-tfal.  
Livell xieraq komparattiv huwa dak li jiġi 
żgurat li jkunu koperti mill-anqas 90% tat-
tfal ta' bejn it-tliet snin u l-età ta' l-iskola 
obbbligatorja, u mill-anqas 33% tat-tfal ta' 
taħt it-tliet snin sa l-2010.  Iż-żieda fir-rata 
medja ta' impjieg tal-ġenituri, speċjalment 
ġenituri waħedhom, tinħtieġ miżuri li 
jwieżnu l-familji.  B'mod partikolari, l-
Istati Membri jridu jieħdu f'kunsiderazzjoni 
l-ħtiġijiet speċjali ta' ġenituri waħedhom u 
dawk ta' familji li għandhom ħafna tfal.  
Barra minn hekk, sabiex tittawwal il-ħajja 
tax-xogħol, sa l-2010, l-età medja effettiva 
tal-ħruġ mis-suq tax-xogħol għandha 
tiżdied b’ħames snin fuq il-livell ta’ l-UE 
(meta mqabbla ma’ 59.9 fl-2001).  L-Istati 
Membri għandhom jieħdu miżuri wkoll 
għall-protezzjoni tas-saħħa, għall-
prevenzjoni u għall-promozzjoni ta' stili ta' 
ħajja bla perikli għas-saħħa, bil-għan li 
jonqos il-piż tal-mard, li tiżdied il-
produttività tax-xogħol, u titwal il-ħajja 
tax-xogħol. 

prospetti għal karriera, huma kruċjali għal 
approċċ ta’ flessigurtà, kif inhuma wkoll l-
appoġġ u l-inċentivi li ġejjin minn sistemi 
ta’ harsien socjali Sabiex jiġi nkoraġġit 
approċ lejn ix-xogħol ibbażat fuq iċ-ċiklu 
tal-ħajja, u sabiex tisseddaq ir-
rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja 
tal-familja, huma meħtieġa linji ta' politika 
mixħuta lejn miżuri b'riżq il-kura tat-tfal.  
Il-kisba ta' livell xieraq komparattiv li 
jkopri ta' mill-anqas 90% tat-tfal ta' bejn it-
tliet snin u l-età ta' l-iskola obbbligatorja, u 
mill-anqas 33% tat-tfal ta' taħt it-tliet snin 
sa l-2010 huwa objettiv ta' l-akbar 
importanza.  Iż-żieda fir-rata medja ta' 
impjieg tal-ġenituri, speċjalment ġenituri 
waħedhom, tinħtieġ miżuri li jwieżnu l-
familji.  B'mod partikolari, l-Istati Membri 
jridu jieħdu f'kunsiderazzjoni l-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' ġenituri waħedhom u dawk ta' 
familji li għandhom ħafna tfal u familji li 
jieħdu ħsieb lix-xjuħ jew persuni 
b'diżabilità. Barra minn hekk, sabiex 
tittawwal il-ħajja tax-xogħol, sa l-2010, l-
età medja effettiva tal-ħruġ mis-suq tax-
xogħol għandha tiżdied b’ħames snin fuq 
il-livell ta’ l-UE (meta mqabbla ma’ 59.9 
fl-2001).  L-Istati Membri għandhom 
jieħdu miżuri wkoll għall-protezzjoni tas-
saħħa, għall-prevenzjoni u għall-
promozzjoni ta' stili ta' ħajja bla perikli 
għas-saħħa, bil-għan li jonqos il-piż tal-
mard, li tiżdied il-produttività tax-xogħol, u 
titwal il-ħajja tax-xogħol. 

Or. fr

Emenda 9

Proposta għal deciżjoni
Anness – Linjagwida 18 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- sforz imġedded biex jinbnew mogħdijiet 
ta’ impjiegi għaż-żgħażagħ u biex jitnaqqas 

- sforz imġedded biex jinbnew mogħdijiet 
ta’ impjiegi għaż-żgħażagħ u biex jitnaqqas 
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il-qgħad fosthom, kif inhu meħtieġ fil-Patt 
Ewropew għaż-Żgħażagħ,

il-qgħad fosthom, kif inhu meħtieġ fil-Patt 
Ewropew għaż-Żgħażagħ, filwaqt li 
jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni 
sesswali, 

Or. fr

Emenda 10

Proposta għal deciżjoni
Anness – Linjagwida 18 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- sistemi moderni ta’ ħarsien soċjali, 
inklużi l-pensjonijiet u l-kura tas-saħħa, li 
jiżguraw l-adegwatezza soċjali u s-
sostenibbiltà finanzjarja tagħhom kif ukoll 
il-kapaċità li jirreaġixxu għal ħtiġiet li qed 
jinbidlu, bil-għan li jkunu appoġġjati l-
parteċipazzjoni u ż-żamma aħjar f’impjieg 
u ħajjiet itwal tax-xogħol.

- sistemi moderni ta’ ħarsien soċjali, 
inklużi l-pensjonijiet u l-kura tas-saħħa, li 
jiżguraw l-adegwatezza soċjali u s-
sostenibbiltà finanzjarja tagħhom kif ukoll 
il-kapaċità li jirreaġixxu għal ħtiġiet li qed 
jinbidlu, bil-għan li jkunu appoġġjati l-
parteċipazzjoni u l-indipendenza 
ekonomika u sabiex jappoġġjaw iż-żamma 
aħjar f’impjieg u ħajjiet itwal tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 11

Proposta għal deciżjoni
Anness – Linjagwida 19 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-  l-iżvilupp ta’ sorsi ġodda ta’ impjiegi fis-
servizzi għal individwi u negozji, 
notevolment fuq livell lokali.

- l-iżvilupp ta’ sorsi ġodda ta’ impjiegi fis-
servizzi għal individwi u negozji, 
notevolment fuq livell lokali permezz ta' 
titjib fil-livell ta' dawn is-setturi.

Or. fr
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Emenda 12

Proposta għal deciżjoni
Anness – Linjagwida 20 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ ta’ l-
istituzzjonijiet tas-swieq tax-xogħol, 
notevolment is-servizzi ta’ l-impjiegi, anki 
bil-għan li tkun żgurata iktar trasparenza 
ta’ l-opportunitajiet għal impjieg u għal 
taħriġ fuq il-livell nazzjonali u Ewropew,

- il-modernizzazzjoni u t-tisħiħ ta’ l-
istituzzjonijiet tas-swieq tax-xogħol, 
notevolment is-servizzi ta’ l-impjiegi, anki 
bil-għan li tkun żgurata iktar trasparenza 
ta’ l-opportunitajiet għal impjieg u għal 
taħriġ fuq il-livell nazzjonali u Ewropew u 
konformità mar-regoli eżistenti fil-qasam 
ta' l-opportunitajiet indaqs,

Or. fr

Emenda 13

Proposta għal deciżjoni
Anness – Linjagwida 23 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- linji ta' politika ta’ edukazzjoni u ta’
taħriġ inklussivi u ta’ azzjoni biex ikun 
iffaċilitat b’mod sinfikanti l-aċċess għall-
edukazzjoni inizjali, vokazzjonali, 
sekondarja u għall-edukazzjoni ogħla, 
inklużi l-apprendistati u t-taħriġ 
intraprenditorjali,

- linji ta' politika għall-edukazzjoni u għat-
taħriġ inklussivi u azzjoni biex ikun 
iffaċilitat b’mod sinfikanti l-aċċess għall-
edukazzjoni inizjali, vokazzjonali, 
sekondarja u għall-edukazzjoni ogħla, 
inklużi l-apprendistati u t-taħriġ 
intraprenditorjali, il-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni tan-nisa f'oqsma fejn 
għandhom rappreżentanza baxxa,

Or. fr

Emenda 14

Proposta għal deciżjoni
Anness – Linjagwida 23 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- strateġiji effiċjenti ta’ tagħlim matul il- - strateġiji effiċjenti ta’ tagħlim matul il-
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ħajja miftuħa għal kulħadd fl-iskejjel, fin-
negozji, fl-awtoritajiet pubbliċi u fid-djar 
skond ftehimiet Ewropej, li jinkludu 
inċentivi u mekkaniżmi ta’ kondiviżjoni ta’ 
l-ispejjeż adattati, bil-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni f’taħriġ kontinwu u fuq il-
post tax-xogħol matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
kollu, b’mod speċjali għall-ħaddiema ta’ 
ftit sengħa u għall-ħaddiema iktar 
imdaħħla fiż-żmien.

ħajja miftuħa għal kulħadd fl-iskejjel, fin-
negozji, fl-awtoritajiet pubbliċi u fid-djar 
skond ftehimiet Ewropej, li jinkludu 
inċentivi u mekkaniżmi ta’ kondiviżjoni ta’ 
l-ispejjeż adattati, bil-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni f’taħriġ kontinwu u fuq il-
post tax-xogħol matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
kollu, b’mod speċjali għall-ħaddiema ta’ 
ftit sengħa, għall-ħaddiema iktar imdaħħla 
fiż-żmien u dawk li jkunu ħarġu mis-suq 
tax-xogħol temporanjament sabiex 
jibbilanċjaw ix-xogħol mal-ħajja tal-
familja.

Or. fr
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