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Emenda  1 

Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 

f'isem il-Grupp PPE 
 
Rapport A8-0163/2015 

Dan ir-rapport huwa ppreŜentat f'mument deëiŜiv minn perspettiva Ewropea u globali: 

L-istrateāija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel wara l-2015 
2014/2152(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni (Artikolu 170(4) tar-Regoli ta’ Proëedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riŜoluzzjoni mhux leāiŜlattiva A8-0163/2015 

RiŜoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateāija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-

nisa u l-irāiel wara l-2015 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ālieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-DeëiŜjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/629/ĀAI1, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ālieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul), 

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020), adottat 
mill-Kunsill f'Marzu 20112, 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 intitolata 
"Strateāija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel 2010-2015" (COM(2010)0491), 

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel hija dritt fundamentali stabbilit fit-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; billi l-
objettivi tal-Unjoni Ewropea f’dan il-qasam huma li jiāu Ŝgurati l-ugwaljanza tal-
opportunitajiet u t-trattament bejn l-irāiel u n-nisa u, barra minn hekk, li tiāi miāāielda 
kwalunkwe diskriminazzjoni msejsa fuq is-sess; 

                                                 
1 ĀU L 101, 15.4.2011, p. 1. 
2 Anness tal-KonkluŜjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2011. 
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B. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel hi ass ekonomiku kruëjali għall-promozzjoni ta' 
tkabbir ekonomiku āust u inkluŜiv; billi t-tnaqqis tal-inugwaljanza fl-impjieg huwa 
għan f’termini mhux biss ta’ trattament ugwali iŜda wkoll tal-effiëjenza tas-suq tax-
xogħol; 

C. billi n-nisa li jidħlu fil-ħajja tax-xogħol qed jiŜvolāu rwol ewlieni biex nerāgħu lura 
għat-triq tat-tkabbir, għax huma jagħmluha possibbli li jiŜdied id-dħul tal-familja, u dan 
iwassal għal Ŝieda fil-konsum, fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soëjali u fil-volum ta’ 
taxxi miābura, filwaqt li jagħti nifs ādid lill-ekonomija;  

D. billi n-nisa u l-irāiel għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw b’mod ugwali mil-libertà tal-
għaŜla meta jiāu biex jiddeëiedu kif jixtiequ jkomplu l-karrieri tagħhom u biex 
jibbilanëjaw ix-xogħol mal-ħajja tal-familja;  

E. billi skont it-tbassir tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika u l-IŜvilupp, 
konverāenza totali tar-rati ta' parteëipazzjoni tirriŜulta f'Ŝieda ta' 12.4 % tal-PDG per 
capita sal-2030; 

F. billi l-istereotipi tradizzjonali murija tan-nisa għad għandhom influwenza kbira fuq id-
diviŜjoni tal-kompiti bejn in-nisa u l-irāiel fid-dar, fil-post tax-xogħol u fis-soëjetà 
b’mod āenerali; 

G. billi n-nisa f'inħawi rurali u remoti jsofru aktar diskriminazzjoni multipla u sterjotipi tal-
āeneru min-nisa f'inħawi urbani;  billi huma għandhom jingħataw aëëess aħjar għal 
servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-impjiegi (inkluŜi opportunitajiet ta’ impjieg għal 
rashom), speëjalment fis-settur tal-biedja, sabiex jinkoraāāuhom biex ma jitilqux ix-
xogħol; 

H. billi r-rata ta' impjieg hi indikatur ewlieni għall-kejl tal-inugwaljanza bejn in-nisa u l-
irāiel; billi l-kwalità u l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma parametri ugwalment 
importanti biex titkejjel din l-inugwaljanza; billi fl-2013, skont il-Eurostat, ir-rata 
globali tal-impjieg tan-nisa fl-UE li għandhom bejn 15 u 64 sena kienet 58.8 %, meta 
mqabbla mar-rata tal-irāiel, jiāifieri 69.4 %; 

I. billi n-nisa jirrappreŜentaw 60 % tal-gradwati l-āodda, iŜda mhumiex rappreŜentati 
biŜŜejjed, pereŜempju, fis-setturi tax-xjenza u tar-riëerka; 

J. billi ħafna nisa qatt ma jkunu attivi jew irreāistrati fis-suq uffiëjali tax-xogħol, u dan 
iwassal għal problemi finanzjarji u legali partikolari marbuta mad-drittijiet u s-sigurtà 
soëjali; 

K. billi n-nisa jikkostitwixxu biss terz mill-persuni li jaħdmu għal rashom u min-negozji l-
āodda kollha tal-UE; 

L. billi n-nisa mhumiex rappreŜentati biŜŜejjed f’ëerti oqsma tal-edukazzjoni u f’ëerti 
setturi li għandhom livell ta’ tkabbir ogħla mill-medja; 

M. billi l-aëëess għas-servizzi tal-indukrar tat-tfal, tal-anzjani u ta’ persuni dipendenti huwa 
essenzjali biex tiāi Ŝgurata parteëipazzjoni ndaqs tan-nisa u tal-irāiel fis-suq tax-xogħol, 
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fl-edukazzjoni u t-taħriā, flimkien mal-indirizzar tal-isterjotipi; 

N. billi l-għajnuna għan-nisa biex jerāgħu lura għas-suq tax-xogħol wara li jwelldu 
tirrikjedi soluzzjonijiet multidimensjonali tal-politika li jinkludu t-tagħlim tul il-ħajja u 
azzjoni għall-ālieda kontra x-xogħol prekarju; 

O. billi l-introjtu tan-nisa għadu iktar baxx minn dak tal-irāiel li jagħmlu l-istess xogħol u 
li għandhom l-istess kompetenzi; billi fl-2013 il-medja tal-inugwaljanza bejn il-pagi fl-
UE kienet ta’ 16.4 %; 

P. billi pagi iktar baxxi għan-nisa inevitabbilment iwasslu għal kontribuzzjonijiet iktar 
baxxi tal-pensjoni, u għaldaqstant jissarrfu f'pensjonijiet iktar baxxi; billi d-diskrepanza 
fil-pagi bejn is-sessi u konsegwentement id-diskrepanza tal-pensjonijiet bejn is-sessi, li 
hi madwar 39 %, għadha waħda mir-raāunijiet ewlenin għalfejn in-nisa jsibu ruħhom 
taħt il-livell tal-faqar fi stadju aktar avvanzat ta’ ħajjithom; 

Q. billi l-vjolenza kontra n-nisa, kemm jekk hi fiŜika, sesswali jew psikoloāika, hija 
ostaklu ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel, u tikkostitwixxi ksur tad-
drittijiet fundamentali tan-nisa; 

R. billi l-istudji dwar il-vjolenza bbaŜata fuq is-sess jikkalkulaw li bejn 20% u 25% tan-
nisa kollha fl-Ewropa sofrew atti ta’ vjolenza fiŜika għallinqas darba tul il-ħajja adulta 
tagħhom, aktar minn 10% āarrbu vjolenza sesswali li tinvolvi l-uŜu tal-forza, u bejn 12-
15 % huma vittmi ta’ vjolenza domestika, li tirriŜulta fil-mewt ta' seba’ nisa kuljum fl-
UE;  

S. billi għad mhemmx ħafna nisa b’karigi fil-livell maniāerjali fl-istituzzjonijiet pubbliëi, 
filwaqt li r-rappreŜentanza mtejba tan-nisa fil-poŜizzjonijiet politiëi ewlenin hija 
rekwiŜit essenzjali għall-funzjonament ta’ soëjetà demokratika; 

T. billi āie rikonoxxut il-fatt li jekk ikun hemm aktar nisa b’karigi ekonomiëi għoljin, il-
prestazzjoni organizzattiva u finanzjarja tal-kumpaniji tissaħħaħ u l-kwalità tat-teħid 
tad-deëiŜjonijiet titjieb; 

U. billi l-Programm ta’ Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali tal-Kajr dwar il-
Popolazzjoni u l-IŜvilupp (ICPD) jagħti definizzjoni tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi; 

V. billi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati 
Membri; billi madankollu l-UE xorta tista’ tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-aħjar 
prattiki fost l-Istati Membri;  

W. billi jeħtieā li jiāi ggarantit aëëess ugwali għall-kura tas-saħħa għan-nisa, inkluŜa s-
saħħa sesswali u riproduttiva, tkun xi tkun is-sitwazzjoni āeografika u professjonali 
tagħhom; 

X. billi l-UE u l-Istati Membri tagħha jistgħu jikkontribwixxu permezz tal-azzjonijiet 
esterni tagħhom għall-empowerment tan-nisa barra l-UE; 

Y. billi f'ħafna pajjiŜi terzi l-liāijiet nazzjonali ma jagħtux l-istess drittijiet lin-nisa u lill-
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irāiel; 

Z. billi kull sena 14-il miljun tifla jiāu māiegħla jiŜŜewāu, u 3 miljun tifla jisfaw vittmi ta' 
mutilazzjoni āenitali femminili; 

AA. billi l-ābir ta’ deta tal-istatistika dwar l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel huwa 
prijorità bl-għan li titfassal strateāija koerenti biex tiāāieled il-fatturi li jipprevjenu 
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-UE; 

1. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal strateāija dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel fl-
Unjoni Ewropea bejn l-2015 u l-2020 (‘l-Istrateāija’), immirata biex ittejjeb il-
poŜizzjoni tan-nisa kollha, tkun xi tkun is-sitwazzjoni ekonomika, āeografika u soëjali 
tagħhom; 

L-edukazzjoni, it-taħriā u l-aëëess għas-suq tax-xogħol  

2. Ifakkar il-ħtieāa li jitneħħew id-diskriminazzjoni bbaŜata fuq il-āeneru u l-ostakoli 
għall-aëëess tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari permezz ta’ aëëess aħjar għall-
edukazzjoni u t-taħriā, u jirrakkomanda li l-azzjonijiet li āejjin jiāu inkluŜi fl-Istrateāija: 

(i) in-nisa u l-bniet jiāu mħeāāa jinteressaw irwieħhom aktar f’setturi li jippreŜentaw 
valur miŜjud ekonomiku akbar u fejn in-nisa mhumiex rappreŜentati biŜŜejjed, 
b’mod partikolari fis-setturi tal-ICT u dawk xjentifiëi u tekniëi, jgħinuhom jidħlu 
f’dan it-tip ta' setturi u jippermettulhom jegħlbu l-limitazzjonijiet inviŜibbli 
eŜistenti billi jipprovdilhom aktar opportunitajiet edukattivi u programmi ta’ 
mentoring matul il-ħajja professjonali tagħhom; 

(ii) titħeāāeā l-intraprenditorija tan-nisa kemm f’Ŝoni urbani kif ukoll rurali, jiāu 
promossi politiki u azzjonijiet ta’ assistenza, jingħataw pariri u taħriā lil dawk in-
nisa li jiddeëiedu li jsiru intraprendituri, jiāi ffaëilitat l-aëëess għall-kreditu, 
titnaqqas il-burokrazija u jitnaqqsu ostakoli oħra għall-bidu ta’ negozji u għal 
negozji tal-familja mmexxija min-nisa; 

(iii) jiāu adottati miŜuri għall-promozzjoni ta’ rati ogħla ta’ impjieg fost in-nisa, bħal 
pereŜempju servizzi bi prezz aëëessibbli ta’ indukrar u indukrar tat-tfal, u 
flessibbiltà fil-ħinijiet tax-xogħol u fil-postijiet tax-xogħol, permezz ta’ politiki 
pubbliëi kif ukoll permezz ta’ inëentivi għall-intrapriŜi biex joffru dan it-tip ta' 
soluzzjonijiet; 

(iv) jittieħdu azzjonijiet favur l-immodernizzar u t-titjib tal-protezzjoni ta’ nisa tqal u 
ommijiet fuq ix-xogħol, biex in-nisa jiāu megħjuna jmorru lura għas-suq tax-
xogħol wara li jkunu welldu, u jirrikonëiljaw il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-
familja; 

Remunerazzjoni  

3. Jirrikonoxxi l-ħtieāa li tiāi ggarantita l-ugwaljanza tar-remunerazzjoni u l-benefiëëji 
bħala pass ewlieni lejn l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel, u jirrakkomanda li l-
azzjonijiet li āejjin jiāu inkluŜi fl-Istrateāija: 
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(i) jiāi Ŝgurat ir-rispett tal-prinëipju fundamentali ta’ "paga indaqs għal xogħol indaqs 
jew xogħol ta’ valur indaqs" bejn in-nisa u l-irāiel, u jappoāāa lill-Istati Membri u 
s-sħab soëjali fit-tnaqqis tad-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi permezz ta’ politiki 
pubbliëi u l-iskambju tal-aħjar prattiki; 

(ii) jittieħdu miŜuri adegwati biex titnaqqas id-diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-
sessi, li huwa konsegwenza diretta tad-diskrepanza fil-pagi bejn is-sessi, u jiāi 
vvalutat l-impatt tas-sistemi tal-pensjoni fuq in-nisa, b'attenzjoni partikolari għall-
kuntratti part-time u l-kuntratti atipiëi; 

Il-vjolenza kontra n-nisa 

4. Ifakkar fl-effetti devastanti tal-vjolenza kontra n-nisa, li hija l-aktar forma mifruxa ta’ 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan l-UE, u jirrakkomanda li l-azzjonijiet li āejjin jiāu 
inkluŜi fl-Istrateāija: 

(i) titħeāāeā ir-ratifika tail-Konvenzjoni ta’ Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
vjolenza kontra n-nisa, filwaqt li jiāu rispettati d-dispoŜizzjonijiet kostituzzjonali 
nazzjonali u titnieda l-proëedura għall-adeŜjoni tal-UE mal-Konvenzjoni; 

(ii) jiŜdied l-għoti ta' taħriā sistematiku għal persunal kwalifikat li jieħu ħsieb lin-nisa 
vittmi ta' vjolenza fiŜika, sesswali jew psikoloāika; 

(iii) tiāi stabbilita l-2017 bħala s-sena biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa, biex 
jissaħħu l-miŜuri għall-promozzjoni u l-appoāā ta' azzjonijiet fil-qasam tal-
prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa (anke permezz ta' valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-"Pakkett għall-Vittmi"), azzjonijiet li jqajmu kuxjenza, ābir 
ta’ data u finanzjament għall-NGOs li jiffokaw fuq in-nisa; 

Proëess tat-teħid tad-deëiŜjonijiet 

5. Jenfasizza l-iŜbilanë inaëëettabbli fil-proëess tat-teħid tad-deëiŜjonijiet fis-settur 
pubbliku kif ukoll f'dak privat, u jirrakkomanda li l-azzjonijiet li āejjin jiāu inkluŜi fl-
Istrateāija: 

(i) il-promozzjoni ta' azzjonijiet li jiāāieldu l-persistenza tal-isterjotipi permezz ta' 
kampanji ta' sensibilizzazzjoni u l-immaāni tan-nisa murija fil-mezzi tax-xandir; 

(ii) il-promozzjoni ta’ azzjonijiet li jikkontribwixxu għal rappreŜentanza akbar tan-
nisa fl-ogħla karigi tal-istituzzjonijiet pubbliëi, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 
dak lokali, fl-isferi politiëi u fl-universitajiet u fl-edukazzjoni ogħla;  

(iii) il-promozzjoni ta' azzjonijiet favur l-inkorporazzjoni ta' aktar nisa f'karigi għolja 
fil-kumpaniji; 

Is-Saħħa 

6. Jirrikonoxxi s-saħħa bħala aspett determinanti tal-iŜvilupp personali tan-nisa u 
jirrakkomanda li l-azzjonijiet li āejjin jiāu inkluŜi fl-Istrateāija: 
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(i) jiŜdied il-fokus fuq il-prevenzjoni ta’ mard traŜmess sesswalment u l-metodi ta’ 
prevenzjoni, kif ukoll fuq ir-riëerka biex titjieb id-detezzjoni bikrija ta’ mard 
speëifiku tan-nisa, bħal ëerti tipi ta’ kanëer (tal-ovarji, tal-għonq tal-utru u tas-
sider); 

(ii) jiŜdied l-aëëess għall-kura tas-saħħa āenerali għan-nisa, b'mod speëjali f'inħawi 
remoti; 

Azzjoni esterna 

7. Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jintegraw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel 
fil-politiki esterni kollha tagħhom u jirrakkomanda li l-azzjonijiet li āejjin jiāu inkluŜi 
fl-Istrateāija: 

(i) jitkompla l-impenn tal-UE favur l-empowerment tan-nisa permezz tal-għajnuna 
għall-iŜvilupp u umanitarja  

(ii) tħeāāiā tal-pajjiŜ sħab biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irāiel 
permezz tal-aspetti kollha tal-ftehimiet ta' sħubija; 

(iii) inkluŜjoni ta' kapitolu speëifiku dwar id-drittijiet tan-nisa fil-Pjan ta’ Azzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, li jiffoka b’mod 
partikolari fuq il-mutilazzjoni āenitali femminili u Ŝ-Ŝwiāijiet furzati bikrija;  

Rakkomandazzjonijiet āenerali 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw l-Istrateāija skont l-isferi 
ta’ kompetenza rispettivi tagħhom, filwaqt li jenfasizza l-importanza tal-iskambji tal-
aħjar prattiki, b’mod partikolari fejn l-Istati Membri għandhom kompetenza eskluŜiva; 

9. Jistieden lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi biex ikompli l-ħidma 
tiegħu għall-ābir ta' data u tabelli ta’ valutazzjoni speëifika għas-sessi fl-oqsma kollha 
ta’ politika; 

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riŜoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.  

Or. en 

 
 
 


