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Emenda1 

Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 5 u 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi ngħatat ħafna attenzjoni lill-
kostruzzjoni u l-industriji tal-karozzi li 
huma ddominati mill-irġiel, b’kuntrast 
mas-setturi daqstant ieħor effettwati ħażin
bħall-intrapriża, is-servizzi u t-turiżmu; 
billi hu urġenti li tiġi ndirizzata d-
dimensjoni tal-ġeneru tal-impatt tal-kriżi 
ekonomika u soċjali u s-soluzzjoni tagħha 
fil-pjanijiet Ewropej ta’ rkupru,

billi l-ewwel mewġa tal-kriżi laqtet l-aktar 
lis-settur finanzjarju ddominat mill-irġiel 
kif ukoll l-industriji tal-kostruzzjoni u tal-
karozzi li huma ddominati mill-irġiel, u 
b’hekk iggwadanjat importanza akbar, 
madankollu t-tieni mewġa tal-kriżi laqtet 
daqstant ieħor ħażin lis-setturi tal-bejgħ 
bl-imnut, tas-servizzi ġenerali u tat-
turiżmu, li huma ddominati l-aktar min-
nisa; għalhekk jeħtieġ li tiġi ndirizzata d-
dimensjoni tal-ġeneru tal-impatt tal-kriżi 
ekonomika u soċjali u s-soluzzjoni tagħha 
fil-pjanijiet Ewropej ta’ rkupru, 

Or. en

Emenda 2 

Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 14, 15 u 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi l-ekonomisti ewlenin irrimarkaw li l-
kriżi tal-kreditu, li tat bidu għar-riċessjoni, 
kienet litteralment diżastru kkaġunat mill-
bniedem; billi r-reazzjonijiet fil-livelli 
statali u internazzjonali – li l-ebda waħda 
minnhom ma’ kienet sensittiva għall-
ġeneru – ukoll ġew deċiżi l-aktar mill-
irġiel; billi hu importanti li n-nisa jiġu 
nklużi bis-sħiħ fil-proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjoni fl-oqsma politiċi, ekonomiċi u 
finanzjarji,

billi l-ekonomisti ewlenin irrimarkaw li l-
kriżi tal-kreditu, li tat bidu għar-riċessjoni, 
kienet litteralment diżastru kkaġunat mill-
bniedem; billi r-reazzjonijiet fil-livelli 
statali u internazzjonali – li ma kinux
inklussiva biżżejjed f’dak li jirrigwarda l-
ġeneru – ukoll ġew deċiżi l-aktar mill-
irġiel; billi hu importanti li n-nisa, li 
ġeneralment huma iktar ikkwalifikati 
mill-irġiel, jiġu inklużi bis-sħiħ fil-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjoni fl-oqsma politiċi, 
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ekonomiċi u finanzjarji kif ukoll fil-
ftehimiet mal-imsieħba soċjali,

Or. en

Emenda 3 

Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 30 u 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ga. billi, skont il-Fondazzjoni Ewropea 
għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-
Għajxien u tax-Xogħol, in-nisa 
jiddedikaw tliet darbiet iktar ħin mill-
irġiel għall-kura tat-tfal, biex jittrattaw 
kwistjonijiet domestiċi u għall-kura tal-
qraba dipendenti, billi t-tqassim tar-
responsabilitajiet tal-familja u domestiċi 
bejn l-irġiel u n-nisa, mhux l-anqas bl-
iżvilupp tal-użu tal-lif tal-ġenituri u l-lif 
tal-paternità, hi prekundizzjoni għall-
promozzjoni u l-kisba tal-ugwaljanza tal-
ġeneri; u billi l-fatt li jiġu esklużi l-lif tal-
maternità u l-liv tal-ġenituri mill-kalkolu 
tal-ħinijiet globali ta' xogħol huwa 
diskriminatorju u sfavorevoli għan-nisa 
fis-suq tax-xogħol,

Or. en

Emenda 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 35 u 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi partikolarment fi żminijiet ta’ 
riċessjoni ekonomika, in-nies li diġà 
jinsabu f’riskju ta' faqar isiru aktar 
vulnerabbli; billi l-isforzi u s-soluzzjonijiet 
globali biex jinqered il-faqar kif maqbula 
mill-Kunsill Ewropew ta' Lisbona sa mill-
2000 saru kwistjoni ta’ urġenza; billi 
għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-
protezzjoni ta’ dawk il-gruppi li qegħdin 
jiffaċċaw għadd ta’ żvantaġġi, u għall-
iżgurar tal-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà,

I. billi partikolarment fi żminijiet ta’ 
riċessjoni ekonomika, in-nies li diġà 
jinsabu f’riskju ta' faqar, li l-maġġoranza 
tagħhom huma nisa, isiru aktar 
vulnerabbli, partikolarment il-ħaddiema 
migranti nisa u n-nisa li jkunu 
jappartienu għal minoranza, ; billi l-
isforzi u s-soluzzjonijiet globali biex 
jinqered il-faqar kif maqbula mill-Kunsill 
Ewropew ta' Lisbona sa mill-2000 saru 
kwistjoni ta’ urġenza; billi għandha 
tingħata attenzjoni speċjali għall-
protezzjoni ta’ dawk il-gruppi li qegħdin 
jiffaċċjaw għadd ta’ żvantaġġi, 
partikolarment ir-Roma, u għall-iżgurar 
tal-inklużjoni tagħhom fis-soċjetà,

Or. en

Emenda 5 

Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 38, 40, 41 u 42

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

billi impjieg full-time ta’ kwalità 
b’xogħolijiet ta’ kwalità hu l-aqwa 
garanzija kontra l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali; billi hu kruċjali li jitfasslu u jiġu 
implimentati politiki, inkluż l-aċċess għal 
servizzi ta’ kura aċċessibbli u li wieħed 
jiflaħ għalihom, li jilħqu l-bżonnijiet tan-
nisa u l-irġiel rispettivament,

J. billi impjieg full-time ta’ kwalità bi 
drittijiet hu garanzija kontra l-faqar u l-
esklużjoni soċjali kif ukoll l-ispinta għall-
indipendenza finanzjarja u psikoloġika; 
billi bl-indirizzar tal-aċċess universali 
għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità, hu 
kruċjali li jitfasslu u jiġu implimentati 
politiki, li jilħqu l-bżonnijiet tan-nisa u l-
irġiel rispettivament, inkluż l-aċċess għal 
servizzi ta' kura għat-tfal, għall-anzjani u 
għal persuni oħra dipendenti, li wieħed 
jiflaħ għalihom, ikunu aċċessibbli u ta' 
kwalità,

Or. en
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Emenda 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Chrysoula Paliadeli
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 47 u 48

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi l-istudji wrew li l-vjolenza kontra 
n-nisa tiżdied meta l-irġiel jesperjenzaw 
spustament u spussess minħabba l-kriżi 
ekonomika; billi l-enfasi ekonomika spiss 
twassal għal abbuż aktar frekwenti, aktar 
vjolenti u aktar perikoluż,

K. billi l-vjolenza domestika, li l-vittmi 
tagħha huma prinċipalment in-nisa, 
tikkostitwixxi problema mxerrda fil-pajjiżi 
kollha u fil-klassijiet soċjali kollha; billi l-
istudji wrew li l-vjolenza kontra n-nisa 
tiżdied meta l-irġiel jesperjenzaw 
spustament u spussess minħabba l-kriżi 
ekonomika; billi l-enfasi ekonomika spiss 
twassal għal abbuż aktar frekwenti, aktar 
vjolenti u aktar perikoluż, bill l-vjolenza 
domestika tiswa lill-Unjoni madwar EUR 
16-il miljun kull sena,

Or. en

Emenda 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 85 u 86

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jiddeplora l-fatt li r-reazzjonjiet ta’ 
politika għall-kriżi, inkluż il-pakketti ta’ 
irkupru, naqqsu milli jirrikonoxxu, 
janalizzaw u jirranġaw l-impatt tal-ġeneru 
fuq il-kriżi; jikkritika l-fatt li l-bilanċ tas-
sessi fl-istrateġija ta’ wara Lisbona hi 
bażikament ineżistenti; jitlob lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
sabiex jinkludu kapitolu dwar il-ġeneru fil-

9. Jinnota b'dispjaċir il-fatt li r-
reazzjonijiet ta’ politika għall-kriżi, inkluż 
il-pakketti ta’ irkupru, naqqsu milli 
jirrikonoxxu, janalizzaw u jirranġaw l-
impatt tal-ġeneru fuq il-kriżi; jiddispjaċih
mill-fatt li l-bilanċ tas-sessi fl-istrateġija ta’ 
wara Lisbona hi bażikament ineżistenti, 
jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri sabiex jinkludu kapitolu 
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linji gwida għall-impjiegi u l-
makroekonomija u fl-Istrateġija UE 2020, 
u biex jintroduċu bbaġitjar tal-ġeneru fil-
politiki kollha;

dwar l-ugwaljanza tal-ġeneri b’miri 
speċifiċi fil-linji gwida għall-impjiegi u l-
makroekonomija u fl-Istrateġija UE 2020, 
u biex jintroduċu bbaġitjar rigward l-
ugwaljanza tal-ġeneri fil-politiki kollha; 

Or. en

Emenda 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 100 u 101

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw servizzi ta’ kura għall-but tan-
nies, aċċessibbli u ta’ kwalità, għat-tfal u d-
dipendenti oħra, skont il-miri Ewropej; 
jenfasizza l-fatt li għandu jintuża bis-sħiħ 
il-potenzjal tal-Fondi Strutturali u tal-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali,
għall-finanzjament ta’ servizzi ta’ kwalità; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tressaq 
direttiva dwar il-paternità, l-adozzjoni u l-
liv minħabba t-tfal; 

14. Jitlob lill-Istati Membri biex 
jiżviluppaw servizzi ta’ kura għall-but tan-
nies, aċċessibbli u ta’ kwalità, għat-tfal u 
dipendenti oħra, skont il-miri Ewropej, u 
biex jiggarantixxu li d-disponibilità ta' 
dawk is-servizzi tkun kompatibbli mal-
ħinijiet tax-xogħol full-time tan-nisa u 
tal-irġiel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex jikkapitalizzaw 
għalkollox mill-potenzjal tal-Fondi 
Strutturali u tal-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali u biex jiffaċilitaw l-
aċċess għall-finanzjament ta’ servizzi ta’ 
kwalità; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex 
tressaq direttiva dwar il-paternità, l-
adozzjoni u l-liv minħabba t-tfal;

Or. en

Emenda 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emendi 113, 114 u 115

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-
Istati Membri sabiex jieħdu miżuri 
effettivi, partikolarment permezz ta’ 
leġiżlazzjoni, li jħeġġu l-bilanċ bejn il-
ġeneru fil-postijiet ta' responsabilità 
intraprenditorjali u politiċi; għalhekk 
jitlob miri vinkolanti li jiżguraw r-
rappreżentazzjoni ugwali bejn in-nisa u l-
irġiel;

16. Jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej, lill-
Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali  u 
reġjonali sabiex jieħdu miżuri effettivi, 
partikolarment permezz ta’ leġiżlazzjoni, li 
jħeġġu l-bilanċ bejn il-ġeneru fil-postijiet 
ta' responsabilità, inkluż fuq bordijiet tad-
diretturi,  u f’istituzzjonijiet, 
amministrazzjonijiet u organizzazzjonijiet 
pubbliċi Ewropej, lokali, reġjonali, 
nazzjonali li għandhom iservu ta’ 
eżempju; għalhekk jitlob miri vinkolanti li 
jiżguraw r-rappreżentazzjoni ugwali bejn 
in-nisa u l-irġiel; 

Or. en

Emenda 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Barbara Matera
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emenda 130

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jenfasizza l-fatt li “impjiegi ekoloġiċi” 
għandhom il-potenzjal li jsiru parti 
ewlenija tat-tkabbir ġejjieni tas-suq tax-
xogħol Ewropew, il-fatt li llum aktar minn 
20 miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea jista’ 
jitqies bħala “ekoloġiku” u xhieda riċenti 
uriet kif l-impjiegi fis-settur tal-enerġija 
rinnovabbli waħidhom għandhom il-
potenzjal li jirduppjaw għal 2.8 miljuni sal-
2020;

20. Jinnota fid-dawl tal-Istrateġija UE 
2020, li “l-ekonomija ekoloġika” hi 
kruċjali u jenfasizza l-fatt li “impjiegi 
ekoloġiċi” għandhom il-potenzjal li jsiru 
parti ewlenija tat-tkabbir ġejjieni tas-suq 
tax-xogħol Ewropew, il-fatt li llum aktar 
minn 20 miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea 
jista’ jitqies bħala “ekoloġiku” u xhieda 
riċenti uriet kif l-impjiegi fis-settur tal-
enerġija rinnovabbli waħidhom għandhom 
il-potenzjal li jirduppjaw għal 2.8 miljuni 
sal-2020;

Or. en
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Emenda 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva
Emenda ta’ kompromess li tissostitwixxi l-emenda 142

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 24

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

24. Iħeġġeġ lill-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi sabiex iwettaq 
valutazzjoni ta’ impatt tas-sessi tal-kriżi 
ekonomika u jitlob lill-istituzzjonijiet 
Ewropej, bħall-Fondazzjoni Ewropea għat-
Titjib tal-Kundizzjonijiet ta’ Għajxien u 
tax-Xogħol, sabiex jindirizzaw il-
kwistjonijiet bejn il-ġeneru fil-ħidma 
attwali tagħhom;

24. Iħeġġeġ lill-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi sabiex iwettaq 
valutazzjoni tal-impatt tas-sessi tal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja; iqis li din il-
valutazzjoni tal-impatt għandha ssir bil-
għajnuna ta' indikaturi preċiżi li 
jikkunsidraw il-kuntest speċifiku tal-kriżi;
jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej l-oħra, 
bħall-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-
Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol, 
sabiex jipproponu reazzjonijiet għall-
kwistjonijiet li jirrigwardaw l-ugwaljanza 
tal-ġeneri fil-ħidma attwali tagħhom;

Or. en


