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Emenda 1
Marina Yannakoudakis

Premessa A

Emenda

A. billi t-tibdil fil-klima mhuwiex newtrali 
fir-rigward tal-ġeneri u għandu effetti 
divrenzjati bejn il-ġeneri;

A. billi t-tibdil fil-klima huwa newtrali 
fir-rigward tal-ġeneri iżda jista’ 
jkollu effetti divrenzjati bejn il-
ġeneri;

Or. en

Emenda 2
Mikael Gustafsson

Premessa Aa (ġdida)

Emenda

Aa. billi l-konsum u t-tendenzi fl-istil tal-
ħajja għandhom impatt sinifikanti fuq it-
tibdil fil-klima;  

Or. en

Emenda 3
Sirpa Pietikäinen

Premessa Aa (ġdida)

Emenda

Aa. billi n-nisa jammontaw għal madwar 
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50 fil-mija tal-popolazzjoni dinjija, filwaqt 
li jieħdu relattivament iżjed 
responsabbiltà għall-għażliet ta’ konsum 
ta’ kuljum, il-kura tat-tfal u attivitajiet 
domestiċi li kollha jolqtu l-ambjent u l-
klima;  

Or. en

Emenda 4
Mikael Gustafsson

Premessa Ba (ġdida)

Emenda

Ba. billi t-tendenzi fil-konsum ivarjaw 
bejn in-nisa u l-irġiel; billi n-nisa, 
irrispettivament mill-istatus 
soċjoekonomiku tagħhom, jikkunsmaw 
inqas meta mqabbla mal-irġiel u juru 
impenn ikbar u rieda ikbar li jaġixxu biex 
jippreservaw l-ambjent billi jagħmlu 
għażliet ta’ konsum sostenibbli, jieklu 
inqas laħam, ikunu iżjed effiċjenti fl-
enerġija; u għandhom inqas imġiba ta’ 
mobilità li tagħmel ħsara għall-ambjent: 
isuqu l-karozzi inqas spiss mill-irġiel, 
jimxu iżjed u jużaw it-trasport pubbliku 
iżjed spiss mill-irġiel;

Or. en

Emenda 5
Marina Yannakoudakis

Premessa C

Emenda

C. billi t-tibdil fil-klima se jamplifika l-
inugwaljanzi u hemm riskju li l-politiki tat-

C. billi t-tibdil fil-klima se jamplifika l-
inugwaljanzi u hemm riskju li l-politiki tat-
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tibdil fil-klima jkollhom impatt negattiv 
ukoll fuq il-bilanċ bejn il-ġeneri u d-
drittijiet tan-nisa jekk id-diskriminazzjoni 
abbażi tal-ġeneru ma tiġix ikkunsidrata 
mill-bidu nett;

tibdil fil-klima jkollhom impatt negattiv 
ukoll fuq il-bilanċ bejn il-ġeneri jekk id-
diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru ma tiġix 
ikkunsidrata mill-bidu nett;

Or. en

Emenda 6
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ca (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi mhux ser ikun hemm l-ebda 
ġustizzja fir-rigward tal-klima mingħajr 
ugwaljanza vera bejn is-sessi, u billi l-
eliminazzjoni tal-inugwaljanzi u l-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima m’għandhomx 
jidhru bħala kontradittoriji;

Or. pt

Emenda 7
Norica Nicolai

Premessa Ca (ġdida)

Emenda

Ca. billi t-tnaqqis demografiku fil-
popolazzjoni Ewropea se jkun affettwat 
ħażin mill-effetti tat-tibdil fil-klima, hekk 
kif is-sinjali juru li r-rati tat-twelid se 
jonqsu u l-ġenerazzjonijiet ta’ ċittadini 
Ewropej li se jkollhom jaffaċċjaw l-effetti 
sħaħ tat-tibdil se jsofru minn żbilanċi 
sinifikanti fl-età, li se jolqtu in-nisa b’mod 
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partikolari;

Or. en

Emenda 8
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Cb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Cb. peress li d-demokrazija, ir-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza 
fl-opportunità bejn l-irġiel u n-nisa 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli 
u l-protezzjoni ambjentali;

Or. pt

Emenda 9
Nicole Kiil-Nielsen

Premessa E

Emenda

E. billi f’xi reġjuni, in-nisa jagħmlu 70% 
tax-xogħol agrikolu, jipproduċu aktar 
minn 90% tal-ikel, u madankollu mhuma
rappreżentati xejn fid-deliberazzjonijiet
baġitarji, inklużi f’attivitajiet dwar it-tibdil 
fil-klima;

E. billi f’xi reġjuni, kważi 70% tan-nisa 
impjegati kollha jaħdmu fl-agrikoltura1 u 
jipproduċu sa 90% ta’ xi prodotti tar-
raba’2, iżda madankollu huma kważi 
assenti mid-deliberazzjonijiet baġitarji u
mill-attivitajiet dwar it-tibdil fil-klima;

Or. en

                                               
1 FAO: The State of Food and Agriculture 2010-11 - Women in Agriculture - Closing the gender gap for 
development, http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
2 Forum dwar l-Ekonomija Dinjija, 'L-Emanċipazzjoni tan-Nisa: Kejl tad-Differenzi Globali bejn il-Ġeneri’, 
2005 https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf
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Emenda 10
Sirpa Pietikäinen

Premessa F

Emenda

F. billi, filwaqt li 70% tal-foqra li jgħixu 
b’anqas minn USD 1 kuljum huma nisa, in-
nisa għandhom anqas minn 1% tal-
proprjetà fid-dinja7 ;

F. billi, filwaqt li 70% tal-foqra jgħixu 
b’anqas minn USD 1 kuljum huma nisa, in-
nisa għandhom anqas minn 1% tal-
proprjetà fid-dinja7 ; billi meta mqabbla 
mal-irġiel, in-nisa fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jinvestu mill-ġdid b’mod 
sinifikanti ħafna mid-dħul tagħhom fil-
familji tagħhom;  

Or. en

Emenda 11
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa G

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

G. billi l-ippjanar tal-familja jista’ jtejjeb 
b’mod konsiderevoli s-saħħa tal-omm u l-
kontroll fuq id-daqs tal-familja u finalment 
iżid l-indipendenza u jnaqqas it-tagħbija 
tax-xogħol tan-nisa li huma l-kuraturi 
primarji għat-tfal, iżid ir-reżistenza tan-
nisa u l-familji tagħhom għall-impatti tal-
bidla fil-klima;

G. billi l-ippjanar tal-familja jista’ jtejjeb 
b'mod konsiderevoli s-saħħa tal-omm u l-
kontroll fuq id-daqs tal-familja u finalment 
iżid l-indipendenza u jnaqqas it-tagħbija 
tax-xogħol tan-nisa li għadhom meqjusa 
responsabbli primarjament għat-tfal,  iżid 
ir-reżistenza tan-nisa u l-familji tagħhom 
għall-impatti tal-bidla fil-klima;

Or. pt
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Emenda 12
Norica Nicolai

Premessa G

Emenda

G. billi l-ippjanar tal-familja jista’ jtejjeb 
b’mod sinifikanti s-saħħa tal-ommijiet u 
jikkontrolla d-daqs tal-familja u fl-aħħar 
mill-aħħar iżid l-indipendenza u jnaqqas l-
ammont ta’ xogħol tan-nisa, li huma l-
persuni li prinċipalment jieħdu ħsieb lit-
tfal, filwaqt li jżid il-kapaċità li n-nisa u l-
familji tagħhom jirreżistu l-impatti tat-
tibdil fil-klima;

G. billi l-ippjanar tal-familja jista’ jtejjeb 
b’mod sinifikanti s-saħħa tal-ommijiet u 
jikkontrolla d-daqs tal-familja u fl-aħħar 
mill-aħħar iżid l-indipendenza u jnaqqas l-
ammont ta’ xogħol tan-nisa, li huma l-
persuni li prinċipalment jieħdu ħsieb lit-
tfal, filwaqt li jżid il-kapaċità li n-nisa u l-
familji tagħhom jirreżistu l-impatti tat-
tibdil fil-klima;, kif hemm fil-pjan fuq 20 
sena tal-Konferenza Internazzjonali dwar 
il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp;  

Or. en

Emenda 13
Antigoni Papadopoulou

Premessa Ga (ġdida)

Emenda

Ga. billi l-problemi ambjentali, ikkawżati 
u aggravati mit-tibdil fil-klima, huma 
attwalment responsabbli għal żieda fil-
migrazzjoni sfurzata, għaldaqstant jixtieq 
jenfasizza l-konnessjoni dejjem iktar 
b’saħħitha bejn dawk li jfittxu l-asil u ż-
żoni ta’ ħsara ambjentali; jitlob għal 
protezzjoni aħjar u għar-riallokazzjoni ta’ 
“rifuġjati tal-klima” u attenzjoni speċjali 
lin-nisa li huma l-iżjed vulnerabbli;

Or. en
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Emenda 14
Marina Yannakoudakis

Premessa I

Emenda

I. billi l-proporzjon ta’ nisa fin-negozjati 
dwar it-tibdil fil-klima għadu mhux 
sodisfaċenti u ftit li xejn sar progress 
dwar dan; billi n-nisa jammontaw biss għal 
12 sa 15% tal-kapijiet tad-delegazzjonijiet 
u madwar 30% tad-delegati;

I. billi l-proporzjon ta’ nisa fin-negozjati 
dwar it-tibdil fil-klima għadu 
sottorappreżentat; billi n-nisa jammontaw 
għal 12 sa 15% biss tal-kapijiet tad-
delegazzjonijiet u madwar 30% tad-
delegati;

Or. en

Emenda 15
Sirpa Pietikäinen

Premessa I

Emenda

I. billi l-proporzjon ta’ nisa fin-negozjati
dwar it-tibdil fil-klima għadu mhux 
sodisfaċenti u ftit li xejn sar progress dwar 
dan; billi n-nisa jammontaw għal 12 sa 
15% biss tal-kapijiet tad-delegazzjonijiet u 
madwar 30% tad-delegati;

I. billi l-proporzjon ta’ nisa fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet politiċi u b’mod speċjali fin-
negozjati dwar it-tibdil fil-klima għadu 
mhux sodisfaċenti u ftit li xejn sar progress 
dwar dan; billi n-nisa jammontaw għal 12 
sa 15% biss tal-kapijiet tad-delegazzjonijiet 
u madwar 30% tad-delegati;

Or. en

Emenda 16
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ja (ġdida)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Ja. billi d-diżastri naturali għandhom 
effett ta’ perjodu ta’ żmien medju u fit-tul 
maġġuri fuq l-edukazzjoni, is-saħħa, il-
faqar strutturali u l-ispustament tal-
popolazzjoni u billi t-tfal jiffurmaw grupp 
partikolarment vulnerabbli għall-effetti 
tad-diżastri naturali, billi hemm rabta 
ċara bejn l-okkorrenza ta’ diżastri u t-
tnaqqis fil-livell ta’ attendenza fl-iskejjel, 
u li d-diżastri jaggravaw b’mod 
konsiderevoli d-differenza bejn is-sessi fil-
livell ta’ skejjel;

Or. pt

Emenda 17
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Jb (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jb. billi il-perjodu ta’ nixfa u nuqqas ta’ 
ilma minħabba l-bidla fil-klima jobbligaw 
lin-nisa jaħdmu aktar biex jiggarantixxu 
l-ilma, l-ikel u l-enerġija u billi ż-
żgħażagħ frekwentement jabbandunaw l-
iskola biex jgħinu lil ommijiethom fl-
inkarigi tagħhom;

Or. pt

Emenda 18
Sirpa Pietikäinen

Premessa K



AM\887948MT.doc 11/27 PE478.628v01-00

MT

Emenda

K. billi n-nisa huma wkoll aġenti tal-bidla 
b’saħħithom, u l-parteċipazzjoni bis-sħiħ 
tagħhom f’kull aspett tal-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima jiżgura politiki aktar ġusti u 
aktar komprensivi sabiex jiġi indirizzat it-
tibdil tal-klima, kemm fl-aspetti tal-
adattament kif ukoll tal-mitigazzjoni;

K. billi n-nisa huma globalment iżjed attivi 
fl-attivitajiet fuq il-livell tas-soċjetà ċivili, 
u l-parteċipazzjoni bis-sħiħ tagħhom f’kull 
aspett tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima 
jiżgura politiki aktar ġusti u aktar 
komprensivi sabiex jiġi indirizzat it-tibdil 
tal-klima, kemm fl-aspetti tal-adattament
kif ukoll tal-mitigazzjoni;  

Or. en

Emenda 19
Nicole Kiil-Nielsen

Premessa K

Emenda

K. billi n-nisa huma wkoll aġenti tal-bidla 
b’saħħithom, u l-parteċipazzjoni bis-sħiħ 
tagħhom f’kull aspett tal-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima jiżgura politiki aktar ġusti u 
aktar komprensivi sabiex jiġi indirizzat it-
tibdil tal-klima, kemm fl-aspetti tal-
adattament kif ukoll tal-mitigazzjoni;

K. billi n-nisa huma wkoll aġenti tal-bidla 
b’saħħithom, u l-parteċipazzjoni bis-sħiħ 
tagħhom f’kull aspett tal-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima jiżgura politiki aktar ġusti u 
aktar komprensivi u effettivi sabiex jiġi 
indirizzat it-tibdil tal-klima, kemm fl-
aspetti tal-adattament kif ukoll tal-
mitigazzjoni;

Or. en

Emenda 20
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ka (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ka. billi, minħabba r-responsabbilitajiet 
tagħhom fir-rigward tal-ġestjoni ta’ 
riżorsi naturali skarsi, in-nisa jiksbu 
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għarfien important dwar il-ħtieġa biex 
ikun hemm ambjent aktar sostenibbli, li 
jagħtihom irwol potenzjali li m’għandux 
ikun injorat, fit-titjib tal-istrateġiji ta’ 
addattament u attenwazzjoni għall-bidla 
fil-klima

Or. pt

Emenda 21
Mikael Gustafsson

Premessa Ka (ġdida)

Emenda

Ka. billi l-mekkaniżmi jew il-finanzjament 
għall-prevenzjoni tad-diżastri, l-
adattament u l-mitigazzjoni se jibqgħu 
insuffiċjenti sakemm ma jintegrawx il-
parteċipazzjoni sħiħa tan-nisa fil-
pjanijiet, it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-
implimentazzjoni; billi prattiki tajbin 
minn, pereżempju, it-Tuneżija, in-
Nikaragwa, El Salvador u l-Ħonduras 
urew li l-għarfien u l-parteċipazzjoni tan-
nisa jsalvaw il-ħajjiet permezz tal-ġestjoni 
ta’ diżastri, jagħtu spinta lill-bijodiversità 
u jtejbu l-ġestjoni tal-ilma, itejbu s-sigurtà 
tal-ikel, jipprevjenu d-deżertifikazzjoni, 
jipproteġu l-foresti u jappoġġjaw is-saħħa 
pubblika;  

Or. en

Emenda 22
Mikael Gustafsson

Paragrafu 2a (ġdid)
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Emenda

2a. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex jinkludu iżjed objettivi tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u ġustizzja bejn 
is-sessi fl-oqsma kollha tal-politika 
marbuta ma’ kwistjonijiet ambjentali u 
fil-livelli kollha tat-teħid ta’ deċiżjonijiet;  

Or. en

Emenda 23
Marina Yannakoudakis

Paragrafu 3

Emenda

3. Jilqa’ l-kuxjenza dejjem tikber tal-aspett 
tal-ġeneri tat-tibdil fil-klima fit-taħditiet ta’ 
livell għoli dwar il-klima, u fl-interventi 
mill-parteċipanti ta’ livell għoli; jenfasizza 
madankollu l-ħtieġa li jara passi konkreti 
għall-inklużjoni tan-nisa, bħall-
introduzzjoni ta’ kwoti 40%+ fid-
delegazzjonijiet;

3. Jilqa’ l-kuxjenza dejjem tikber tal-aspett 
tal-ġeneri tat-tibdil fil-klima fit-taħditiet ta’ 
livell għoli dwar il-klima, u fl-interventi 
mill-parteċipanti ta’ livell għoli; jenfasizza 
madankollu l-ħtieġa li jara passi konkreti 
għall-inklużjoni tan-nisa;

Or. en

Emenda 24
Sirpa Pietikäinen

Paragrafu 3

Emenda

3. Jilqa’ l-kuxjenza dejjem tikber tal-aspett 
tal-ġeneri tat-tibdil fil-klima fit-taħditiet ta’ 
livell għoli dwar il-klima, u fl-interventi 
mill-parteċipanti ta’ livell għoli; jenfasizza 
madankollu l-ħtieġa li jara passi konkreti 

3. Jilqa’ l-kuxjenza dejjem tikber tal-aspett 
tal-ġeneri tat-tibdil fil-klima fit-taħditiet ta’ 
livell għoli dwar il-klima, u fl-interventi 
mill-parteċipanti ta’ livell għoli; jenfasizza 
madankollu l-ħtieġa li jara passi konkreti 
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għall-inklużjoni tan-nisa, bħall-
introduzzjoni ta’ kwoti 40%+ fid-
delegazzjonijiet;

għall-inklużjoni ta’ iżjed nisa fil-livelli 
kollha tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u b’mod 
speċjali fin-negozjati dwar it-tibdil fil-
klima permezz ta’ miżuri bħall-
introduzzjoni ta’ kwoti 40%+ fid-
delegazzjonijiet;

Or. en

Emenda 25
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4.Tfakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew fir-rigward tal-konferenza 
ġewwa Durban dwar il-bidla fil-klima 
(COP 17) u l-impenn tiegħu biex 'jistinka 
għar-rappreżentazzjoni tan-nisa ta' mill-
anqas 40% fil-korpi kollha rilevanti’' għall-
finanzjament tal-klima;

4. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew fir-rigward tal-konferenza dwar 
il-bidla fil-klima ġewwa Durban (COP 17) 
u tħeġġiġhom jaġixxu fuq l-impenn tiegħu 
biex 'jistinka għar-rappreżentazzjoni tan-
nisa ta' mill-anqas 40% fil-korpi kollha 
rilevanti’ għall-finanzjament tal-klima

Or. pt

Emenda 26
Nicole Kiil-Nielsen

Paragrafu 4

Emenda

4. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew dwar il-konferenza f’Durban 
(COP 17) dwar it-tibdil fil-klima u l-
impenji tiegħu sabiex ‘jistinka sabiex in-

4. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew dwar il-konferenza f’Durban 
(COP 17) dwar it-tibdil fil-klima u l-
impenji tiegħu sabiex ‘jistinka sabiex in-
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nisa jkunu rrappreżentati tal-anqas f’40% 
tal-korpi kkonċernati’ għall-finanzjament 
tal-klima;

nisa jkunu rrappreżentati tal-anqas f’40% 
tal-korpi kkonċernati’ għall-finanzjament 
tal-klima; u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi 
applikat dan il-prinċipju għat-
trasferiment tat-teknoloġija kif ukoll il-
korpi tal-adattament;

Or. en

Emenda 27
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Sejħiet fuq il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex jiġbru dejta diżaggregata 
skont is-sessi meta jiġi ppjanati, 
implimentati u evalwati politiki dwar il-
bidla fil-klima, programmi u proġetti;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. pt

Emenda 28
Norica Nicolai

Paragrafu 5

Emenda

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex jiġbru data diżaggregata 
skont il-ġeneru meta jippjanaw, 
jimplimentaw u jevalwaw il-politiki, il-
programmi u l-proġetti dwar it-tibdil tal-
klima;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex jiġbru data diżaggregata 
skont il-ġeneru meta jippjanaw, 
jimplimentaw u jevalwaw il-politiki, il-
programmi u l-proġetti dwar it-tibdil fil-
klima u jelaboraw Gwida għall-
Adattament għat-Tibdil fil-Klima, li 
tfassal politiki li jistgħu jipproteġu u 
jagħtu s-setgħa lin-nisa biex jikkumbattu 
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l-effetti tat-tibdil fil-klima;  

Or. en

Emenda 29
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Ifakkar li l-inklużjoni ta’ mistoqsijiet 
relatati mal-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni, fil-politika barranija tal-
UE għandhom ikomplu jikkontribwixxu 
biex in-nisa jkollhom irwol ċentrali fit-
teħid tad-deċiżjonijiet, il-formazzjoni u l-
ġestjoni tal-politika, il-konservazzjoni u l-
monitoraġġ tar-riżorsi naturali, l-ambjent 
u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

Or. pt

Emenda 30
Mikael Gustafsson

Paragrafu 5a (ġdid)

Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex jissimplifikaw l-istatistiċi 
bbażati fuq il-ġeneru fl-oqsma kollha tal-
politika marbuta mal-ambjent sabiex 
itejbu l-kejl tas-sitwazzjoni ġenerali tan-
nisa u l-irġiel fir-rigward tat-tibdil fil-
klima;

Or. en
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Emenda 31
Mikael Gustafsson

Paragrafu 5b (ġdid)

Emenda

5b. Jitlob għal indikatur "li ma jagħmilx 
ħsara għall-ambjent" (bħala alternattiva
għall-PGN) għall-monitoraġġ ta’ kif it-
tkabbir, il-konsum u t-tendenzi fl-istil tal-
ħajja jinfluwenzaw it-tibdil fil-klima;  

Or. en

Emenda 32
Sirpa Pietikäinen

Paragrafu 7a (ġdid)

Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tiffaċilita u tappoġġja n-networking tal-
organizzazzjonijiet tan-nisa u tal-
parteċipanti fis-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 33
Norica Nicolai

Paragrafu 7a (ġdid)

Emenda

7a. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tipprevedi programmi fejn it-trasferiment 
tat-teknoloġiji u l-kompetenzi moderni 
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jkunu jistgħu jgħinu komunitajiet u 
reġjuni li qed jiżviluppaw biex jadattaw 
għat-tibdil fil-klima;  

Or. en

Emenda 34
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jintegraw il-kwistjoni dwar is-
sessi fl-istrateġiji biex jipprevjenu u 
jimmaniġjaw ir-riskji ta' diżastri naturali 
u biex jieħdu miżuri biex tissaħħaħ il-
kuxjenza pubblika, u partikolarment dik 
tan-nisa, fir-rigward tal-prevenzjoni tar-
riskju u tal-azzjoni li għandha tittieħed 
f’sitwazzjonijiet ta’ diżastri naturali;

Or. pt

Emenda 35
Norica Nicolai

Paragrafu 10a (ġdid)

Emenda

10a. Jenfasizza bi tħassib li t-tibdil fil-
klima jista’ jwassal għal bidliet fid-
dinamika ġeografika tal-epidemiji tropiċi, 
b’mod partikolari fil-każ tal-malarja 
peress li l-ħabitats tat-trażmettituri tal-
infezzjoni se jiżdiedu; iqis li peress li n-
nisa huma grupp partikolarment 
vulnerabbli fil-każ ta’ dan il-mard, 
għandhom isiru iżjed sforzi fil-ġlieda għal 
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mezzi aħjar ta’ prevenzjoni, trattament u 
aċċess għall-mediċina u l-farmaċi;  

Or. en

Emenda 36
Marina Yannakoudakis

Paragrafu 11

Emenda

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Presidenzi tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
li jmiss sabiex iniedu studju li jiffoka 
speċifikament fuq id-dimensjoni tal-ġeneri 
fil-politiki ta' mitigazzjoni;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Presidenzi tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
li jmiss sabiex jevalwaw id-dimensjoni tal-
ġeneri fil-politiki ta' mitigazzjoni;

Or. en

Emenda 37
Angelika Werthmann

Paragrafu 12

Amendment

12. Jisħaq li l-politiki mmirati huma 
meħtieġa sabiex jiġu evitati s-
segregazzjoni u d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneri fl-ekonomija ħadra, fejn it-
teknoloġija l-ġdida u l-impjiegi li 
għandhom x’jaqsmu max-xjenza huma 
diġa’ kważi esklussivament iddominati 
mill-irġiel; 

12. Jisħaq li l-politiki mmirati huma 
meħtieġa sabiex jiġu evitati s-
segregazzjoni u d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneri fl-ekonomija ħadra, fejn it-
teknoloġija l-ġdida u l-impjiegi li 
għandhom x’jaqsmu max-xjenza huma 
diġa’ kważi esklussivament iddominati 
mill-irġiel; jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri jinkoraġġixxu lin-nisa 
jsegwu korsijiet ta’ taħriġ u karrieri fil-
qasam tat-teknoloġija ambjentali u tal-
enerġija, peress li l-ħtieġa ta’ għarfien 
espert f’dan il-qasam għall-ħarsien tal-
klima jiggarantixxi lin-nisa impjiegi 
sikuri u stabbili fil-ġejjieni;
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Or. de

Emenda 38
Kent Johansson

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Amenda

12. Jisħaq li l-politiki mmirati huma 
meħtieġa sabiex jiġu evitati s-
segregazzjoni u d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneri fl-ekonomija ħadra, fejn it-
teknoloġija l-ġdida u l-impjiegi li 
għandhom x’jaqsmu max-xjenza huma 
diġà kważi esklussivament iddominati 
mill-irġiel; 

12. Jisħaq li l-politiki mmirati huma 
meħtieġa sabiex jiġu evitati s-
segregazzjoni u d-diskriminazzjoni abbażi 
tal-ġeneri fl-ekonomija ħadra, fejn it-
teknoloġija l-ġdida u l-impjiegi li 
għandhom x’jaqsmu max-xjenza huma 
diġà kważi esklussivament iddominati 
mill-irġiel; jinsisti f’dan ir-rigward fuq l-
importanza tal-intraprenditorija f’termini 
tal-ftuħ tal-ekonomija ambjentali kemm 
għan-nisa kif ukoll l-irġiel;  

Or. sv

Emenda 39
Barbara Matera

Paragraph 12

Amendment

12. juri li huma meħtieġa l-politiki mmirati 
biex jiġu evitati s-segregazzjoni u d-
diskriminazzjoni tas-sessi fl-ekonomija 
ekoloġika, li fiha l-impjiegi ġodda fix-
xjenza u t-teknoloġija huma kważi diġà 
esklussivament iddominati mill-irġiel;

12. juri li huma meħtieġa l-politiki mmirati 
biex jiġu evitati s-segregazzjoni u d-
diskriminazzjoni tas-sessi fl-ekonomija 
ekoloġika, li fiha l-impjiegi ġodda fix-
xjenza u t-teknoloġija huma kważi diġà 
esklussivament iddominati mill-irġiel; 
jistieden għalhekk lill-Istati Membri biex 
jintroduċu kwoti għan-nisa f’dawn l-
impjiegi tekniċi u xjentifiċi b’tali mod li 
tiġi żgurata sensibilizzazzjoni akbar tal-
ħtiġijiet tan-nisa fid-definizzjoni tal-
politiki dwar il-klima;
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Or. it

Emenda 40
Norica Nicolai

Paragrafu 13

Emenda

13. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja 
riforma tal-mekkaniżmi u l-fondi eżistenti 
sabiex tagħmilhom aktar trasparenti, 
inklussivi u li jirriflettu l-kontribuzzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-
komunitajiet lokali u partikolarment in-nisa 
u sabiex tippromwovi dawn il-prinċipji fit-
trattati, il-mekkaniżmi u l-isforzi ta' 
kooperazzjoni bilaterali ġejjiena li 
jikkonċernaw il-klima; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja 
riforma tal-mekkaniżmi u l-fondi eżistenti 
sabiex tagħmilhom aktar trasparenti, 
inklussivi u li jirriflettu l-kontribuzzjonijiet 
għat-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-
komunitajiet lokali u partikolarment in-nisa 
u sabiex tippromwovi dawn il-prinċipji fit-
trattati, il-mekkaniżmi u l-isforzi ta' 
kooperazzjoni bilaterali ġejjiena li 
jikkonċernaw il-klima, bl-għan li joħolqu 
metodi aħjar għall-għoti tas-setgħa 
ekonomika tan-nisa;  

Or. en

Emenda 41
Nicole Kiil-Nielsen

Paragrafu 13a (ġdid)

Emenda

13a. Jirrikonoxxi li t-tkabbir fil-
popolazzjoni għandu impatt fuq il-klima u 
jenfasizza l-ħtieġa għal reazzjoni 
adegwata għal kwalunkwe ħtieġa ta’ 
kontraċezzjoni mhux sodisfatta tan-nisa u 
l-irġiel fis-soċjetajiet kollha;  

Or. en
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Emenda 42
Norica Nicolai

Paragrafu 15

Emenda

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex jiżviluppaw indikaturi biex 
jevalwaw l-impatt tal-proġetti u l-
programmi fuq il-ġeneri u biex jiġi 
promoss l-ibbaġitjar għall-ġeneri fil-
politiki li jikkonċernaw il-klima, kemm 
jekk dawn il-politiki jsiru fil-livell 
internazzjonali, nazzjonali, reġjonali jew 
lokali;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri sabiex jiżviluppaw indikaturi biex 
jevalwaw l-impatt tal-proġetti u l-
programmi fuq il-ġeneri u biex jiġi 
promoss l-ibbaġitjar għall-ġeneri fil-
politiki li jikkonċernaw il-klima, kif ukoll 
marbuta mal-iżvilupp ta’ kapital soċjali 
ta’ reġjuni u territorji milquta mit-tibdil 
fil-klima, kemm jekk dawn il-politiki jsiru 
fil-livell internazzjonali, nazzjonali, 
reġjonali jew lokali;

Or. en

Emenda 43
Antigoni Papadopoulou

Paragrafu 15a (ġdid)

Emenda

15a. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex jinkoraġġixxu skemi ta’ 
mikrokreditu biex tingħata s-setgħa lil 
nisa vulnerabbli li huma rifuġjati tal-
klima, biex b’hekk jgħinuhom biex 
inaqqsu u jegħlbu l-faqar;  

Or. en

Emenda 44
Sirpa Pietikäinen
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Paragrafu 16a (ġdid)

Emenda

16a. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi 
kampanji ta’ sensibilizzazzjoni fil-livell 
elementari, li jiffukaw fuq l-għażliet ta’ 
konsum ta’ kuljum marbuta ma’ 
attivitajiet domestiċi u tal-kura tat-tfal li 
n-nisa huma primarjament responsabbli 
għalihom;  

Or. en

Emenda 45
Norica Nicolai

Paragrafu 16a (ġdid)

Emenda

16a. Jindika li t-tibdil fil-klima b’mod 
inevitabbli se jwassal għal migrazzjonijiet 
mir-reġjuni milquta mid-diżastri bħal 
nixfiet jew għargħar u li l-UE għandha 
żżomm f’moħħha l-ħtieġa li jiġu protetti 
n-nisa fil-kampijiet tal-persuni spostati 
f’pajjiżhom u tar-refuġjati li jistgħu 
jfiġġu;  

Or. en

Emenda 46
Marina Yannakoudakis

Paragrafu 17

Emenda

17. Jistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE 
sabiex jirrispettaw il-prinċipju stabbilit fir-

17. Jistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE 
sabiex jirrispettaw il-prinċipju stabbilit fir-
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riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
imsemmija hawn fuq dwar il-konferenza 
dwar it-tibdil fil-klima f'Durban (COP 17), 
sabiex jiġi żgurat li l-bilanċ tal-ġeneri fil-
korpi kollha ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar 
il-finanzjament favur il-klima jkun 
iggarantit, anke fil-Bord tal-Fond 
Ekoloġiku għall-Klima u f'sottokumitati 
eventwali għal perjodi individwali ta' 
finanzjament; 

riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
imsemmija hawn fuq dwar il-konferenza 
dwar it-tibdil fil-klima f'Durban (COP 17), 
sabiex jiġi żgurat li l-bilanċ tal-ġeneri fil-
korpi kollha ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar 
il-finanzjament favur il-klima jkun 
iggarantit, anke fil-Bord tal-Fond 
Ekoloġiku għall-Klima u f'sottokumitati 
eventwali għal perjodi individwali ta' 
finanzjament minn fondi eżistenti għall-
iżvilupp;

Or. en

Emenda 47
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Tistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE 
biex jirrispettaw il-prinċipju stabbilit fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
imsemmija hawn fuq fir-rigward tal-
konferenza ġewwa Durban dwar il-bidla 
fil-klima (COP 17), biex jiżguraw li l-
bilanċ bejn is-sessi fil-korpi kollha ta' teħid 
ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-
finanzjament tal-klima jiġi garantit, bl-
inklużjoni tal-Bord tal-Fond EkoloġikU
għall-Klima u sotto-bordijiet għall-
possibilitajiet ta’ finanzjament individwali;

17. Tistieden lid-delegazzjonijiet tal-UE 
biex jirrispettaw il-prinċipju stabbilit fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
imsemmija hawn fuq fir-rigward tal-
konferenza ġewwa Durban dwar il-bidla 
fil-klima (COP 17), biex jiżguraw li l-
bilanċ bejn is-sessi fil-korpi kollha ta' teħid 
ta' deċiżjonijiet fir-rigward tal-
finanzjament tal-klima jiġi garantit, bl-
inklużjoni tal-Bord tal-Fond Ekoloġiku
għall-Klima u sotto-bordijiet għall-
possibilitajiet ta’ finanzjament individwali, 
u bl-involviment attiv ta’ 
organizzazzjonijiet li jippromwovu l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-
assoċjazzjonijiet tan-nisa fl-attivitajiet tal-
Fond Ekoloġiku għall-Klima;

Or. pt
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Emenda 48
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17a. Jenfasizza li l-inugwaljanzi bejn is-
sessi fl-aċċess għar-riżorsi, bħal 
pereżempju l-kreditu, l-informazzjoni u t-
teknoloġija, għandhom jitqiesu meta jiġu 
definiti l-istrateġiji biex jiġi miġġieled it-
tibdil fil-klima;

Or. pt

Emenda 49
Nicole Kiil-Nielsen

Paragrafu 18

Emenda

18. Jitlob li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tiġi 
integrata bħala kwistjoni trasversali fil-
fondi u l-istrumenti kollha għall-klima; 
jenfasizza li din l-integrazzjoni għandha 
tiġi estiża għall-missjoni, il-governanza u l-
modalitajiet operazzjonali ta’ tali 
mekkaniżmi finanzjarji, u li l-modalitajiet 
operattivi u l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u 
ta’ evalwazzjoni għandhom jiżguraw li n-
nisa u l-komunitajiet lokali jibbenefikaw 
minn finanzjament xieraq;

18. Jitlob li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tiġi 
integrata bħala kwistjoni trasversali fil-
fondi u l-istrumenti kollha għall-klima; 
jenfasizza li din l-integrazzjoni tirrikjedi 
għarfien espert dwar il-ġeneru u għandha 
tiġi estiża għall-missjoni, il-governanza u l-
modalitajiet operazzjonali ta’ tali 
mekkaniżmi finanzjarji, u li l-modalitajiet 
operattivi u l-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ u 
ta’ evalwazzjoni għandhom jiżguraw li n-
nisa u l-komunitajiet lokali jibbenefikaw
minn finanzjament xieraq;

Or. en

Emenda 50
Kent Johansson
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
Paragrafu 19

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Amenda 

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lid-
delegazzjonijiet tal-UE jappoġġaw 
finanzjament ogħla, ġdid u addizzjonali 
partikolarment għall-adattament tal-
azzjonijiet li minnhom jibbenefikaw in-
nisa b’mod dirett, li ta’ spiss huma 
vulnerabbli b’mod sproporzjonat għall-
impatti tat-tibdil fil-klima; jitlob li tali 
finanzjament għall-adattament ikun 
esklussivament f'forma ta' għotjiet;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lid-
delegazzjonijiet tal-UE jappoġġaw 
finanzjament ogħla, ġdid u addizzjonali 
partikolarment għall-adattament tal-
azzjonijiet li minnhom jibbenefikaw in-
nisa b’mod dirett, li ta’ spiss huma 
vulnerabbli b’mod sproporzjonat għall-
impatti tat-tibdil fil-klima; jitlob li tali 
finanzjament għall-adattament ikun 
jinkludi soluzzjonijiet innovattivi bħal fil-
forma ta’ mikrokrediti; 

Or. sv

Emenda 51
Edite Estrela

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 19a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

19a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ 
sorsi ta'enerġija rinnovabbli fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, permezz ta’ proċessi ta’ 
skambji ta’ teknoloġija u għarfien li 
jinkludu l-parteċipazzjoni bbilanċjata tan-
nisa, bil-ħsieb li jikkontribwixxu fl-istess 
ħin kemm lejn l-opportunitajiet indaqs u 
lejn il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

Or. pt

Emenda 52
Norica Nicolai
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Paragrafu 19a (ġdid)

Emenda

19a. Jindika bi tħassib l-impatt negattiv li 
t-tibdil fil-klima jista’ jkollu fuq is-suċċess 
tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju tan-
Nazzjonijiet Uniti, b’mod partikolari dawk 
konnessi mal-kundizzjoni u l-protezzjoni 
tan-nisa.  

Or. en


