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13.1.2021 A9-0229/1

Emenda 1
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi ċ-ċifri uffiċjali tal-mortalità 
juru li l-irġiel għandhom rata ogħla ta' 
mwiet mill-virus milli għandhom in-nisa, 
filwaqt li n-nisa huma aktar f'riskju li 
jaqbadhom il-virus minħabba li 
jirrappreżentaw għadd sproporzjonatament 
għoli ta' ħaddiema tal-ewwel linja f'setturi 
essenzjali matul il-kriżijiet attwali;

C. billi ċ-ċifri uffiċjali inizjali tal-
mortalità juru li l-irġiel aktar kbar fl-età 
għandhom rata ogħla ta' mwiet mill-virus 
milli għandhom in-nisa, filwaqt li n-nisa 
huma aktar f'riskju li jaqbadhom il-virus 
minħabba li jirrappreżentaw għadd 
sproporzjonatament għoli ta' ħaddiema tal-
ewwel linja f'setturi essenzjali matul il-
kriżijiet attwali;
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13.1.2021 A9-0229/2

Emenda 2
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi r-riċerka tal-Eurofound turi li l-
kriżi tal-COVID-19 toħloq riskju serju li 
jitreġġgħu lura b'għexieren ta' snin l-
avvanzi miksuba fl-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari jekk tkompli tiġi 
mxekkla l-attività fis-setturi rrappreżentati 
żżejjed min-nisa30; billi r-riċerka turi li 
matul dawn l-aħħar ftit snin it-tnaqqis fid-
differenza bejn il-ġeneri fl-impjiegi staġna, 
u d-disparitajiet persistenti fil-
parteċipazzjoni fl-impjieg swew lill-
Ewropa aktar minn EUR 335 biljun fis-
sena, li jikkorrispondu għal 2,41 % tal-
PDG tal-UE fl-201931;

_________________
30 Eurofound, Stħarriġ dwar il-COVID-19, 
2020.
31 Eurofound, L-eliminazzjoni tad-
differenzi bejn il-ġeneri fl-impjiegi: 
niddefendu l-progress u nwieġbu għall-
isfidi tal-COVID-19 (2020).

J. billi r-riċerka tal-Eurofound turi li l-
kriżi tal-COVID-19 toħloq riskju serju li 
jitreġġgħu lura b'għexieren ta' snin l-
avvanzi miksuba fl-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari jekk tkompli tiġi 
mxekkla l-attività fis-setturi rrappreżentati 
żżejjed min-nisa30; billi r-riċerka turi li 
bejn l-2015 u l-2018 it-tnaqqis fid-
differenza bejn il-ġeneri fl-impjiegi staġna, 
u d-disparitajiet persistenti fil-
parteċipazzjoni fl-impjieg swew lill-
Ewropa aktar minn EUR 335 biljun fis-
sena, li jikkorrispondu għal 2,41 % tal-
PDG tal-UE fl-201931;

_________________
30 Eurofound, Stħarriġ dwar il-COVID-19, 
2020.
31 Eurofound, L-eliminazzjoni tad-
differenzi bejn il-ġeneri fl-impjiegi: 
niddefendu l-progress u nwieġbu għall-
isfidi tal-COVID-19 (2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Emenda 3
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi l-impatt tal-kriżi fir-rigward 
tal-ġeneru huwa evidenzjat sew mill-ħidma 
tal-EIGE u UN Women, fost oħrajn; billi, 
madankollu, huwa diffiċli li jitkejjel l-
impatt sħiħ tal-kriżi minħabba n-nuqqas ta' 
data diżaggregata skont il-ġeneru 
komparabbli fl-Istati Membri kollha; billi l-
pandemija tal-COVID-19 kellha impatt bla 
preċedent fuq is-suq tax-xogħol Ewropew; 
billi s-sitwazzjoni trid tiġi eżaminata bir-
reqqa skont is-settur b'data diżaggregata 
skont il-ġeneru u l-età, matul il-perjodi 
kemm ta' kriżi kif ukoll ta' rkupru; billi l-
konsegwenzi sħaħ tal-pandemija fuq l-
ekonomija, is-soċjetà u l-impjiegi għadhom 
mhux magħrufa, iżda studji preliminari 
jissuġġerixxu telf sinifikanti ta' impjiegi 
fis-setturi tas-servizzi u tal-industrija; billi 
min-naħa l-oħra setturi oħra ppreżervaw is-
sigurtà tal-impjiegi minkejja l-kriżi, inklużi 
s-setturi pubbliċi, mediċi u tal-ICT;

K. billi l-impatt tal-kriżi fir-rigward 
tal-ġeneru huwa evidenzjat sew mill-ħidma 
tal-EIGE u UN Women, fost oħrajn; billi, 
madankollu, huwa diffiċli li jitkejjel l-
impatt sħiħ tal-kriżi minħabba n-nuqqas ta' 
data diżaggregata skont il-ġeneru 
komparabbli fl-Istati Membri kollha; billi l-
pandemija tal-COVID-19 kellha impatt bla 
preċedent fuq is-suq tax-xogħol Ewropew; 
billi s-sitwazzjoni trid tiġi eżaminata bir-
reqqa skont is-settur b'data diżaggregata 
skont il-ġeneru u l-età, matul il-perjodi 
kemm ta' kriżi kif ukoll ta' rkupru; billi l-
konsegwenzi sħaħ tal-pandemija fuq l-
ekonomija, is-soċjetà u l-impjiegi għadhom 
mhux magħrufa, iżda studji preliminari, 
inkluż mill-Eurofound, jissuġġerixxu telf 
sinifikanti ta' impjiegi fis-setturi tas-
servizzi u tal-industrija, kif ukoll fis-setturi 
ta' kuntatt inklużi l-bejgħ bl-imnut, ir-
rikreazzjoni u s-servizzi personali, li huma 
ddominati min-nisa; billi min-naħa l-oħra 
setturi oħra ppreżervaw is-sigurtà tal-
impjiegi minkejja l-kriżi, inklużi s-setturi 
pubbliċi, mediċi u tal-ICT;
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13.1.2021 A9-0229/4

Emenda 4
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jimmonitorjaw mill-qrib u 
jirreaġixxu b'mod qawwi għad-
diżinformazzjoni, id-diskorsi pubbliċi 
negattivi, il-prijoritizzazzjoni insuffiċjenti, 
l-aċċess ristrett jew miċħud għal servizzi 
rilevanti u inizjattivi rigressivi relatati mad-
drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-LGBTQI+ 
u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jistieden lill-
Kummissjoni timmonitorja l-ispazju li qed 
jiċkien għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u għad-dimostrazzjonijiet relatati 
mas-suġġetti msemmija hawn fuq 
minħabba miżuri ta' konfinament bħala 
kwistjonijiet ta' demokrazija u drittijiet 
fundamentali matul il-kriżi tal-COVID-19 
u l-perjodu ta' wara l-kriżi; jemmen li 
proċeduri ta' ksur jistgħu potenzjalment 
jiġu varati jekk ikun hemm suspett ta' ksur 
tad-dritt tal-UE u li f'dan ir-rigward jista' 
jkun essenzjali mekkaniżmu ta' 
kundizzjonalità għall-iżborż tal-fondi tal-
UE bbażat fuq ir-rapport annwali ta' 
monitoraġġ tal-Kummissjoni dwar il-
valuri tal-UE; jistieden lill-Istati Membri 
jiżguraw li l-miżuri restrittivi ta' emerġenza 
jaqdu biss l-għan tal-ġlieda kontra l-
pandemija, ikunu limitati fiż-żmien u jkunu 
kompatibbli mad-drittijiet fundamentali;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jimmonitorjaw mill-qrib u 
jirreaġixxu b'mod qawwi għad-
diżinformazzjoni, id-diskorsi pubbliċi 
negattivi, il-prijoritizzazzjoni insuffiċjenti, 
l-aċċess ristrett jew miċħud għal servizzi 
rilevanti u inizjattivi rigressivi relatati mad-
drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-LGBTQI+ 
u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jistieden lill-
Kummissjoni timmonitorja l-ispazju li qed 
jiċkien għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u għad-dimostrazzjonijiet relatati 
mas-suġġetti msemmija hawn fuq 
minħabba miżuri ta' konfinament bħala 
kwistjonijiet ta' demokrazija u drittijiet 
fundamentali matul il-kriżi tal-COVID-19 
u l-perjodu ta' wara l-kriżi; jinnota li 
għandhom jittieħdu miżuri xierqa fejn 
ikun stabbilit li ksur tal-prinċipji tal-istat 
tad-dritt fi Stat Membru jaffettwa jew 
jirriskja serjament li jaffettwa l-ġestjoni 
finanzjarja tajba tal-baġit tal-Unjoni jew 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Unjoni b'mod suffiċjentement dirett. 
jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-
miżuri restrittivi ta' emerġenza jaqdu biss l-
għan tal-ġlieda kontra l-pandemija, ikunu 
limitati fiż-żmien u jkunu kompatibbli 
mad-drittijiet fundamentali;
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Emenda 5
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-
rata għolja ta' mwiet mill-COVID-19; 
jinnota r-rata ogħla ta' mortalità fost l-irġiel 
u jħeġġeġ lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-
Saħħa (WHO) u lill-aġenziji rilevanti tal-
UE jeżaminaw l-impatti differenti tas-
saħħa fuq l-irġiel u fuq in-nisa; jistieden 
lill-Kummissjoni tkompli tissorvelja s-
sitwazzjoni bil-għan li tifhem l-impatti fit-
tul fuq is-saħħa li l-virus għandu fuq in-
nisa u fuq l-irġiel; jenfasizza li r-riċerka 
klinika dwar il-virus trid tinvolvi 
rappreżentanza bbilanċjata bejn il-ġeneri 
sabiex tivvaluta kif il-virus u kwalunkwe 
vaċċin jew trattament potenzjali jistgħu 
jaffettwaw lin-nisa u lill-irġiel b'mod 
differenti;

8. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-
rata għolja ta' mwiet mill-COVID-19; 
jinnota r-rata inizjali ogħla ta' mortalità 
fost l-irġiel u jħeġġeġ lill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa (WHO) u lill-aġenziji 
rilevanti tal-UE jeżaminaw l-impatti 
differenti tas-saħħa fuq l-irġiel u fuq in-
nisa; jistieden lill-Kummissjoni tkompli 
tissorvelja s-sitwazzjoni bil-għan li tifhem 
l-impatti fit-tul fuq is-saħħa li l-virus 
għandu fuq in-nisa u fuq l-irġiel; jenfasizza 
li r-riċerka klinika dwar il-virus trid 
tinvolvi rappreżentanza bbilanċjata bejn il-
ġeneri sabiex tivvaluta kif il-virus u 
kwalunkwe vaċċin jew trattament 
potenzjali jistgħu jaffettwaw lin-nisa u lill-
irġiel b'mod differenti;
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13.1.2021 A9-0229/6

Emenda 6
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi 
ċ-ċirkostanzi ta' emerġenza bħall-COVID-
19, inkluż l-impatt tagħhom fuq 
kunsiderazzjonijiet tal-kura tas-saħħa 
speċifiċi għall-ġeneru bħas-saħħa sesswali 
u riproduttiva u d-drittijiet relatati, fir-
risponsi ta' politika tagħha relatati mas-
saħħa, pereżempju l-Programm 
EU4Health, il-Pjan tal-UE għall-Ġlieda 
kontra l-Kanċer u l-Istrateġija tal-UE dwar 
is-Saħħa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jindirizzaw l-aspetti relatati mas-
saħħa tal-Istrateġija ta' Ugwaljanza bejn 
is-Sessi 2020-2025 fil-Programm 
EU4Health, bħal li s-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati jkunu parti 
integrali mis-saħħa u aspett essenzjali tal-
benesseri u l-progress tal-ugwaljanza bejn 
il-ġeneri; jitlob li l-investimenti fis-servizzi 
essenzjali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
jingħataw spinta u li l-esperti tas-saħħa tal-
ġeneru u l-bilanċ bejn il-ġeneri jiġu 
inkorporati fil-Programm EU4Health;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi 
ċ-ċirkostanzi ta' emerġenza bħall-COVID-
19, inkluż l-impatt tagħhom fuq 
kunsiderazzjonijiet tal-kura tas-saħħa 
speċifiċi għall-ġeneru bħas-saħħa sesswali 
u riproduttiva u d-drittijiet relatati, fir-
risponsi ta' politika tagħha relatati mas-
saħħa, pereżempju l-Programm 
EU4Health, il-Pjan tal-UE għall-Ġlieda 
kontra l-Kanċer u l-Istrateġija tal-UE dwar 
is-Saħħa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri jindirizzaw l-aspetti relatati 
mas-saħħa tal-Istrateġija dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025 
meta jkunu qed jimplimentaw il-
Programm EU4Health, bħal li s-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati 
jkunu parti integrali mis-saħħa u aspett 
essenzjali tal-benesseri u l-progress tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri; jitlob li l-
investimenti fis-servizzi essenzjali għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri jingħataw spinta 
u li l-esperti tas-saħħa tal-ġeneru u l-bilanċ 
bejn il-ġeneri jiġu inkorporati fl-
implimentazzjoni tal-Programm 
EU4Health;
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13.1.2021 A9-0229/7

Emenda 7
Frances Fitzgerald, rapporteur

Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Jiddispjaċih għat-tnaqqis 
sinifikanti ta' madwar 20 % fil-Fond 
għall-Ġustizzja, għad-Drittijiet u għall-
Valuri u sussegwentement fil-Programm 
dwar iċ-Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-
Drittijiet u l-Valuri propost mill-
Kummissjoni fil-proposta riveduta tal-
qafas finanzjarju pluriennali (QFP), 
minkejja li l-baġit inizjali propost fl-2018 
diġà kien baxx; jiddispjaċih li din id-
deċiżjoni tmur kontra l-pożizzjoni tiegħu 
tal-2019 u kontra l-appelli tas-soċjetà 
ċivili biex il-baġit jiżdied; ifakkar li l-
pożizzjoni tal-Parlament hija ġġustifikata 
peress li żdiedet fergħa tal-Valuri tal-
Unjoni, li tirrikjedi finanzjament 
addizzjonali, u fid-dawl tal-impatt 
sproporzjonat tal-COVID-19 fuq in-nisa u 
ż-żieda fil-vjolenza abbażi tal-ġeneru 
matul il-kriżi, u meta jitqies li dan il-
programm huwa l-uniku mekkaniżmu ta' 
appoġġ għall-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li jippromwovu l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u li jiġġieldu l-vjolenza 
abbażi tal-ġeneru fl-UE; jistieden lill-
Kunsill iżid il-fondi biex jintlaħqu l-
objettiv speċifiku DAPHNE u l-objettivi 
ta' programmi relatati oħra u jiżgura li 
dawk il-fondi jkunu suffiċjenti, filwaqt li 
jitqiesu l-ħtiġijiet attwali f'konformità 
mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew 
għall-2019, b'finanzjament adegwat 
għall-2021 biex jiġu miġġielda l-effetti tal-

20. Itenni l-appoġġ qawwi tiegħu 
kemm għall-programm dwar il-Ġustizzja 
kif ukoll għall-programm dwar iċ-
Ċittadini, l-Ugwaljanza, id-Drittijiet u l-
Valuri (ĊUDV); jilqa' l-ħolqien tal-fergħa 
l-ġdida tal-valuri tal-Unjoni fi ħdan il-
programm ĊUDV u jenfasizza li din 
għandha tiffoka fuq il-protezzjoni u l-
promozzjoni tad-drittijiet u s-
sensibilizzazzjoni dwarhom billi tipprovdi 
appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili li huma attivi fil-livell 
lokali, f'dak reġjonali u f'dak 
transnazzjonali; ifakkar fil-pożizzjoni tal-
Parlament dwar l-iżgurar ta' 
finanzjament adegwat għal dawk il-
programmi; jilqa' l-allokazzjoni 
addizzjonali għall-programmi 
emblematiċi kif miftiehem fin-negozjati 
finali dwar il-QFP għall-2021–2027 bejn 
il-Parlament u l-Kunsill, li minnha se 
jibbenefika l-programm ĊUDV; jilqa' l-
ftehim proviżorju għall-baġit tal-UE 
għall-2021, li jalloka EUR 6.6 miljun 
addizzjonali għall-programm ĊUDV; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' finanzjament 
adegwat minn dawn l-allokazzjonijiet 
għall-azzjonijiet immirati lejn il-
prevenzjoni tal-vjolenza abbażi tal-
ġeneruu u l-ġlieda kontrih skont l-objettiv 
speċifiku DAPHNE u jilqa' l-allokazzjoni 
li sar qbil dwarha għal dak il-għan; 
jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tkun aktar 
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COVID-19 fuq il-vjolenza abbażi tal-
ġeneru; jitlob l-adozzjoni urġenti ta' miżuri 
ċari mmirati lejn il-ġeneru, permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi, biex jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa wara l-kriżi, 
b'mod partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, il-
vjolenza abbażi tal-ġeneru u s-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, 
jew f'Next Generation EU jew fil-QFP 
għall-perjodu 2021–2027, f'konformità 
mal-approċċ doppju tal-Istrateġija ta' 
Ugwaljanza bejn is-Sessi; jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni 
jikkunsidraw dan meta jippreżentaw il-
pjanijiet ta' rispons nazzjonali għall-
COVID-19, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-
miżuri u l-finanzjament eżistenti, filwaqt li 
jpoġġu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-qalba 
tal-irkupru ekonomiku; jistieden lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni japplikaw l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru fil-miżuri ta' 
rkupru;

ambizzjuża fid-difiża tal-valuri tagħna u 
tipprovdi finanzjament adegwat għal 
dawn l-attivitajiet; jitlob, barra minn 
hekk, l-implimentazzjoni urġenti ta' miżuri 
ċari mmirati lejn il-ġeneru, permezz tal-
allokazzjoni ta' fondi, biex jiġu indirizzati 
l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa wara l-kriżi, 
b'mod partikolari fl-oqsma tal-impjiegi, il-
vjolenza abbażi tal-ġeneru u s-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, 
inkluż fi programmi u strumenti oħra fi 
ħdan Next Generation EU u fil-QFP għall-
perjodu 2021–2027, f'konformità mal-
approċċ doppju tal-Istrateġija dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri; jistieden lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni 
jikkunsidraw dan meta jippreżentaw il-
pjanijiet ta' rispons nazzjonali għall-
COVID-19, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-
miżuri u l-finanzjament eżistenti, filwaqt li 
jpoġġu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-qalba 
tal-irkupru ekonomiku; jistieden lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni japplikaw l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru fil-miżuri ta' 
rkupru;
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Rapport A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Il-perspettiva tal-ġeneru fil-kriżi tal-COVID-19 u fil-perjodu ta' wara l-kriżi
(2020/2121(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Jisħaq fuq il-fatt li paga ugwali għal 
xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali 
bejn in-nisa u l-irġiel trid tkun prinċipju ta' 
gwida għall-Kummissjoni, il-Parlament u l-
Istati Membri kollha meta jfasslu miżuri ta' 
reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19; jilqa' 
l-impenn tal-Kummissjoni biex tippreżenta 
miżuri vinkolanti dwar it-trasparenza fil-
pagi sa tmiem l-2020 sabiex jiġu indirizzati 
b'mod effettiv id-differenzi bejn il-ġeneri 
fil-pagi u l-pensjonijiet peress li indikaturi 
ekonomiċi jissuġġerixxu li dawn id-
differenzi qed jiżdiedu aktar bħala 
konsegwenza tal-pandemija; jistieden, 
f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni 
tikkunsidra l-aħjar prattiki tal-Istati 
Membri filwaqt li tqis kif xieraq il-
kundizzjonijiet uniċi tal-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) u l-mudelli 
differenti tas-suq tax-xogħol fl-UE; 
jistieden, barra minn hekk, lill-
Kummissjoni tirrevedi d-
Direttiva 2006/54/KE;

31. Jisħaq fuq il-fatt li paga ugwali għal 
xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali 
bejn in-nisa u l-irġiel trid tkun prinċipju ta' 
gwida għall-Kummissjoni, il-Parlament u l-
Istati Membri kollha meta jfasslu miżuri ta' 
reazzjoni għall-kriżi tal-COVID-19; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq l-impenn 
tagħha li tippreżenta fil-pront miżuri 
vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi 
sabiex jiġu indirizzati b'mod effettiv id-
differenzi bejn il-ġeneri fil-pagi u l-
pensjonijiet peress li indikaturi ekonomiċi 
jissuġġerixxu li dawn id-differenzi qed 
jiżdiedu aktar bħala konsegwenza tal-
pandemija; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-
Kummissjoni tikkunsidra l-aħjar prattiki 
tal-Istati Membri filwaqt li tqis kif xieraq 
il-kundizzjonijiet uniċi tal-intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju (SMEs) u l-mudelli 
differenti tas-suq tax-xogħol fl-UE; 
jistieden, barra minn hekk, lill-
Kummissjoni tirrevedi d-
Direttiva 2006/54/KE;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37. Jisħaq fuq l-isfidi għas-settur 
agrikolu u għall-provvista tal-ikel fl-UE, 
kif ukoll is-sitwazzjoni speċifika tan-nisa 
fiż-żoni rurali; jenfasizza l-ħtieġa li 
jinżamm is-sottoprogramm tematiku 
eżistenti għan-nisa fiż-żoni rurali permezz 
tal-pjanijiet strateġiċi tal-politika agrikola 
komuni ffinanzjati mill-Fond Agrikolu 
Ewropew ta' Garanzija u l-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jisħaq li 
dan is-sottoprogramm ifittex li 
jinkoraġġixxi l-impjieg tan-nisa u l-
intraprenditorija femminili; jitlob, f'dan ir-
rigward, li l-fondi tal-UE jiġu allokati biex 
itejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-
xogħol fiż-żoni rurali; jitlob, barra minn 
hekk, li ssir riflessjoni dwar ir-rwoli tan-
nisa rurali fis-salvagwardja tal-ambjent u l-
bijodiversità skont il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew; jistieden lill-Istati Membri 
jiskambjaw l-aħjar prattiki dwar l-istatus 
professjonali tal-konjuġi ta' għajnuna fis-
settur agrikolu u jitlob li l-Kummissjoni 
tħejji gwida f'dan ir-rigward;

37. Jisħaq fuq l-isfidi għas-settur 
agrikolu u għall-provvista tal-ikel fl-UE, 
kif ukoll is-sitwazzjoni speċifika tan-nisa 
fiż-żoni rurali; jenfasizza l-ħtieġa li 
jinżamm is-sottoprogramm tematiku 
eżistenti għan-nisa fiż-żoni rurali permezz 
tal-pjanijiet strateġiċi tal-politika agrikola 
komuni ffinanzjati mill-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali; jisħaq li 
dan is-sottoprogramm ifittex li 
jinkoraġġixxi l-impjieg tan-nisa u l-
intraprenditorija femminili; jitlob, f'dan ir-
rigward, li l-fondi tal-UE jiġu allokati biex 
itejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-
xogħol fiż-żoni rurali; jitlob, barra minn 
hekk, li ssir riflessjoni dwar ir-rwoli tan-
nisa rurali fis-salvagwardja tal-ambjent u l-
bijodiversità skont il-Patt Ekoloġiku 
Ewropew; jistieden lill-Istati Membri 
jiskambjaw l-aħjar prattiki dwar l-istatus 
professjonali tal-konjuġi ta' għajnuna fis-
settur agrikolu u jitlob li l-Kummissjoni 
tħejji gwida f'dan ir-rigward;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

43. Jenfasizza ċ-ċirkostanzi uniċi tan-
nisa mingħajr dar u n-nisa fil-prostituzzjoni 
u l-vulnerabbiltà akbar tagħhom għall-
vjolenza abbażi tal-ġeneru, kif ukoll in-
nuqqas ta' aċċess għall-faċilitajiet tal-iġjene 
u tal-kura tas-saħħa bħala riżultat tal-
pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri ta' 
emerġenza sussegwenti; jistieden lill-Istati 
Membri jiżguraw li s-servizzi u l-appoġġ 
adegwat jingħataw lil dawk li jinsabu 
f'sitwazzjonijiet prekarji, inklużi n-nisa li 
jinsabu f'riskju ta' faqar jew li qed jgħixu 
fil-faqar, u nisa mingħajr dar jew 
vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; jilqa' l-
Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn, li jipprovdi 
riżorsi addizzjonali biex jiġu indirizzati l-
privazzjoni materjali u l-assistenza soċjali; 
jenfasizza l-ħtieġa li n-nisa mingħajr dar u 
mingħajr dokumenti jkollhom aċċess għall-
kura tas-saħħa; jistieden lill-Kummissjoni 
tindirizza s-sitwazzjoni tagħhom fil-Pjan 
ta' Azzjoni li jmiss dwar l-Integrazzjoni u l-
Inklużjoni; jistieden lill-Istati Membri 
jikkunsidraw b'mod xieraq lin-nisa 
mingħajr dar fil-pjanijiet tagħhom ta' 
rispons għall-pandemija;

43. Jenfasizza ċ-ċirkostanzi uniċi tan-
nisa mingħajr dar u n-nisa fil-prostituzzjoni 
u l-vulnerabbiltà akbar tagħhom għall-
vjolenza abbażi tal-ġeneru, kif ukoll in-
nuqqas ta' aċċess għall-faċilitajiet tal-iġjene 
u tal-kura tas-saħħa bħala riżultat tal-
pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri ta' 
emerġenza sussegwenti; jistieden lill-Istati 
Membri jiżguraw li s-servizzi u l-appoġġ 
adegwat jingħataw lil dawk li jinsabu 
f'sitwazzjonijiet prekarji, inklużi n-nisa li 
jinsabu f'riskju ta' faqar jew li qed jgħixu 
fil-faqar, u nisa mingħajr dar jew 
vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; jilqa' l-
Fond għal Għajnuna Ewropea għall-
Persuni l-Aktar fil-Bżonn, li jipprovdi 
riżorsi addizzjonali biex jiġu indirizzati l-
privazzjoni materjali u l-assistenza soċjali; 
jenfasizza l-ħtieġa li n-nisa mingħajr dar u 
mingħajr dokumenti jkollhom aċċess għall-
kura tas-saħħa; jinnota li ċ-ċirkostanzi ta' 
dawn il-gruppi soċjetali ġew ikkunsidrati 
fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni dwar 
l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni; jistieden lill-
Istati Membri jikkunsidraw b'mod xieraq 
lin-nisa mingħajr dar fil-pjanijiet tagħhom 
ta' rispons għall-pandemija;
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