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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 

l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-suq tax-xogħol, miksuba permezz ta' żieda fil-

benesseri soċjali u ekonomiku, hija ta' benefiċċju mhux biss għan-nisa iżda anki għall-

ekonomija u s-soċjetà kollha kemm hi; billi l-għan li tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn l-irġiel 

u n-nisa jmur lura għat-Trattat ta' Ruma tal-1957; 

B. billi r-rati ta' impjieg huma ġeneralment aktar baxxi fost in-nisa milli fost l-irġiel: fl-2014, 

ir-rata ta' impjieg għall-irġiel kienet ta' 70,1 % fl-UE-28, apparagun ta' 59,6 % għan-nisa1; 

billi, skont il-Kummissjoni, fl-2015 in-nisa bħala medja kienu għadhom jaqilgħu 16 % 

anqas fis-siegħa mill-irġiel għall-istess xogħol; billi d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-

nisa ħafna drabi twassal biex in-nisa jirċievu pensjonijiet aktar baxxi mill-irġiel u dan 

iwassal ukoll biex in-nisa jkunu aktar probabbli li jiftaqru meta jirtiraw, u billi, bħala 

medja madwar l-UE, il-pensjonijiet tan-nisa huma 39 % aktar baxxi minn dawk tal-irġiel; 

billi s-settur tal-ICT b'mod partikolari huwa karatterizzat minn segregazzjoni kemm 

vertikali kif ukoll orizzontali, li hija saħansitra ogħla f'dan is-settur milli f'ħafna oħrajn, 

fejn il-maġġoranza (54 %) tan-nisa jokkupaw karigi b'pagi baxxi u li jirrikjedu ftit 

kompetenzi professjonali u b'differenza notevoli bejn il-kwalifiki edukattivi tan-nisa u l-

karigi tagħhom; 

C. billi d-differenza bejn l-impjiegi u l-pagi tal-irġiel u n-nisa u d-differenza fil-pensjonijiet 

assoċjata ma' dan, is-sovrarappreżentanza tan-nisa fix-xogħol prekarju2 u x-xogħol part-

time involontarju u l-interruzzjonijiet fil-karrieri tan-nisa biex jieħdu ħsieb it-tfal jew 

membri oħra tal-familja jikkontribwixxu għas-sitwazzjoni fejn in-nisa huma 

partikolarment milquta jew mhedda mill-faqar; billi l-familji b'ġenitur wieħed, 

speċjalment il-familji mmexxija minn ommijiet waħedhom, jinsabu f'riskju akbar ta' faqar 

jew esklużjoni soċjali (49,8 % apparagun tal-medja ta' 25,2 % tal-unitajiet domestiċi bi 

tfal dipendenti, għalkemm hemm differenzi kbar bejn il-pajjiżi, skont l-Istatistika tal-UE 

dwar l-Introjtu u l-Kondizzjonijiet tal-Għajxien)3; billi l-faqar tal-ġenituri iwassal għall-

faqar tat-tfal u jaffettwa b'mod gravi lit-tfal aktar tard fil-ħajja; billi, iż-żieda fil-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tista' tgħin biex jiġi indirizzat ir-riskju akbar ta' 

faqar u esklużjoni soċjali tagħhom; 

D. billi jekk jiġu mħeġġa aktar nisa biex jidħlu u jibqgħu fis-suq tax-xogħol, dan jista' jgħin 

ukoll biex jagħmel tajjeb għall-effetti ta' popolazzjoni fl-età tax-xogħol li qed tiċkien, li 

hija mbassra għall-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE, permezz tat-tisħiħ tal-provvista 

ta' ħaddiema u billi b'dan il-mod isir kontribut biex titnaqqas il-pressjoni minn fuq il-

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. April 2012. Study on precarious work 

and social rights 2012 (Studju dwar ix-xogħol prekarju u d-drittijiet soċjali 2012). Imwettaq f'isem il-

Kummissjoni Ewropea. 

 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ottubru 2010 dwar ħaddiema nisa prekarji (ĠU C 70 E, 

8.3.2012, p. 1). 
3 Save the Children, "Child Poverty and Social Exclusion in Europe" (Il-faqar fost it-tfal u l-esklużjoni soċjali fl-

Ewropa), Brussell, 2014, p. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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finanzi pubbliċi u s-sistemi tal-protezzjoni soċjali, isir użu aħjar mill-ħiliet u l-kompetenzi 

tan-nisa u tingħata spinta lill-potenzjal tat-tkabbir u l-kompetittività; 

1. Huwa tal-fehma li l-irġiel għandhom jiġu mħeġġa u involuti fil-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-oqsma kollha u fil-livelli kollha tas-suq tax-xogħol; 

2. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jieħdu miżuri kontra l-forom kollha ta' 

diskriminazzjoni multipla fuq il-bażi tal-ġeneru, biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-

prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza fis-suq tax-xogħol u fl-aċċess għall-

impjiegi, u b'mod partikolari biex jadottaw miżuri ta' protezzjoni soċjali biex jiżguraw li l-

pagi u l-benefiċċji soċjali tan-nisa, inklużi l-pensjonijiet, ikunu daqs dawk tal-irġiel bl-

istess esperjenza jew b'esperjenza simili li jagħmlu l-istess xogħol jew li jagħmlu xogħol 

ta' valur ugwali; 

3. Jitlob l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni tal-

prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet 

ta' impjiegi u xogħol, u li issirilha reviżjoni b'rekwiżit obbligatorju biex il-kumpaniji li 

jfasslu miżuri jew pjanijiet dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, inklużi azzjonijiet dwar id-

desegregazzjoni, u l-iżvilupp ta' sistemi ta' ħlas u miżuri li jappoġġaw il-karrieri tan-nisa; 

4. Jinnota li n-nisa li għandhom diżabilità jew li jibqgħu d-dar biex jieħdu ħsieb membru tal-

familja huma sproporzjonalment f'riskju li jiftaqru; 

5. Jenfasizza li mhux biss id-diskriminazzjoni diretta, iżda anki l-persistenza ta' 

rappreżentazzjonijiet stereotipiċi tal-maskulinità u tal-femminilità f'setturi u 

professjonijiet differenti fis-suq tax-xogħol, li jservu ta' bażi u jkomplu jsaħħu r-

relazzjonijiet u l-istrutturi ta' poter bejn in-nisa u l-irġiel, jikkostitwixxu problema 

kontinwa li teħtieġ li tiġi indirizzata; 

6. Jisħaq li d-diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol hija waħda mill-kawżi ewlenin tal-

inugwaljanza bejn il-ġeneri fis-soċjetà b'mod ġenerali, u li l-opportunitajiet indaqs fil-

ħajja professjonali u l-indipendenza ekonomika tan-nisa huma kruċjali għall-ugwaljanza 

bejn il-ġeneri f'oqsma oħra; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 

jippreżentaw miżuri b'saħħithom kontra d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru fis-suq tax-

xogħol, li jkopru aspetti varji bħar-reklutaġġ, il-pagi, il-benefiċċji soċjali u l-pensjonijiet; 

jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza li jqisu, meta jkunu qed jindirizzaw id-

diskriminazzjoni, il-forom multipli u intersezzjonali ta' diskriminazzjoni li jolqtu n-nisa 

b'diżabilità, in-nisa migranti u ta' minoranza etnika, in-nisa Rom, in-nisa aktar anzjani, l-

ommijiet waħedhom u l-persuni LGBTIQ; 

7. Iqis li l-eliminazzjoni tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa teħtieġ parteċipazzjoni 

ikbar min-naħa tan-nisa fis-suq tax-xogħol, trasparenza akbar fil-proċess ta' ħlas (inkluża 

data maqsuma skont is-settur) u l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-

Kummissjoni dwar it-trasparenza tal-pagi, il-klassifikazzjoni u d-deskrizzjonijiet tax-

xogħol newtrali, l-inverżjoni tal-oneru tal-prova fil-konfront ta' diskriminazzjoni bejn il-

ġeneri fil-post tax-xogħol, il-konformità mal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs għall-

irġiel u għan-nisa, u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, kif ukoll it-tmiem tad-

differenzazzjoni bbażata fuq il-ġeneri tal-forza tax-xogħol u enfasi qawwija fuq politiki li 

jippromovu r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik privata; 
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8. Jindika li d-differenza fil-pagi u fl-iżvilupp tal-karriera bejn in-nisa u l-irġiel għadha 

tippersisti fir-rigward tan-nisa li jaħdmu fis-settur tal-ICT; jenfasizza li l-prinċipju ta' paga 

ndaqs għal xogħol indaqs fl-istess post tax-xogħol biex jiġu żgurati pagi ġusti qed jiġi 

mhedded, minkejja li dan jikkostitwixxi wieħed mill-pilastri fundamentali tal-ġustizzja 

soċjali fis-suq tax-xogħol u għaldaqstant għandu jiġi protett fuq kull ħaġa oħra; itenni li l-

inugwaljanzi m'għandhomx jitħallew jiġu stabbiliti fl-ekonomija diġitali fir-rigward tal-

pagi indaqs u l-iżvilupp tal-karriera; jenfasizza li ż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-

suq tax-xogħol u l-investimenti relatati fil-politiki ta' inklużjoni soċjali se jgħinu biex 

titnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa; jenfasizza l-importanza tan-negozjar 

kollettiv fl-ekonomija tas-suq diġitali għas-salvagwardja tal-kwalità u s-sigurtà tal-

impjiegi fiż-żminijiet ta' diġitalizzazzjoni; 

9. Iqis li d-differenza bejn il-ġeneri fil-pensjonijiet, li issa hija ekwivalenti għal 39 %1 u li 

hija fattur determinanti tar-riskju tal-faqar fost in-nisa fl-UE, jeħtieġ li tiġi indirizzata 

permezz ta' firxa wiesgħa ta' strumenti komprensivi; jinnota li n-nisa jbatu biex iġemmgħu 

biżżejjed kontribuzzjonijiet kemm fis-sistemi tal-pensjonijiet pubbliċi kif ukoll f'dawk 

privati b'riżultat tad-differenzi fil-pagi, ix-xogħol prekarju u x-xogħol b'paga baxxa, 

minħabba li jipprovdu kura mingħajr ħlas, u minħabba li jkunu esklużi mis-suq tax-xogħol 

għal perjodi twal tul ħajjithom; jenfasizza l-importanza tal-ġlieda kontra d-

diskriminazzjoni indiretta fl-iskemi tal-pensjonijiet, mhux biss fl-iskemi okkupazzjonali 

iżda wkoll fil-prattiki tal-iskemi statutorji ta' pensjoni; jitlob li l-Istati Membri jintroduċu 

"krediti tal-kura" kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel bħala perjodi ekwivalenti biex jiġu 

akkumulati d-drittijiet tal-pensjoni sabiex jiġi żgurat li dawk li jieqfu temporanjament 

mill-impjieg sabiex jipprovdu kura informali bla ħlas lil persuna dipendenti jew lil 

membru tal-familja, ma jisfawx żvantaġġati meta jagħmlu dan u li l-ħin li jqattgħu bħala 

indukraturi jiġi kkalkulat fl-eliġibilità għall-pensjoni sabiex jiġi rifless il-kontribut li dawn 

l-indukraturi qed ikomplu jagħtu lis-soċjetà; jinnota f'dan il-kuntest li l-maġġoranza tal-

kura fl-UE attwalment qiegħda tiġi pprovduta minn dawn l-indukraturi informali u mhux 

imħallsa, iżda jinsabu taħt pressjoni dejjem akbar minħabba l-bidliet demografiċi u l-piż 

dejjem jiżdied tal-kura, u li 78 % ta' dawk kollha li jagħtu l-kura huma nisa; 

10. Jinnota li n-nisa rtirati huma l-aktar grupp vulnerabbli u spiss jgħixu fil-faqar jew f'riskju 

ta' faqar; jistieden lill-Istati Membri biex jittrattaw il-kwistjoni tat-tnaqqis tad-differenza 

fil-pensjonijiet bejn il-ġeneri bħala għan ekonomiku; jistieden lill-Istati Membri biex 

jirriformaw is-sistemi tal-pensjonijiet bl-għan li dejjem jiżguraw pensjonijiet adegwati 

għal kulħadd bil-ħsieb li titneħħa d-differenza fil-pensjoni; iqis li l-istrumenti biex tiġi 

indirizzata d-differenza fil-pensjoni jinkludu l-aġġustament tas-sistemi tal-pensjoni biex 

tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, l-aġġustamenti għall-edukazzjoni, l-

ippjanar tal-karriera, is-sistemi ta' liv tal-ġenituri u servizzi oħra ta' appoġġ għall-ġenituri; 

jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw li jipprovdu drittijiet tal-pensjoni kondiviżi 

f'każijiet ta' divorzju u separazzjoni legali, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà; 

jinnota li l-iskemi ta' pensjoni okkupazzjonali tal-irtirar qed jitmexxew dejjem iżjed skont 

il-prinċipji ta' assigurazzjoni u li dan jista' jwassal għal ħafna lakuni f'termini ta' 

protezzjoni soċjali2; jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlitha ċara 

                                                 
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Settembru 2015 dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-

valutazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (Testi 

adottati, P8_TA(2015)0309). 
2 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
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li l-iskemi tal-pensjonijiet okkupazzjonali għandhom jitqiesu bħala paga u li għalhekk il-

prinċipju tat-trattament ugwali japplika wkoll għal dawn l-iskemi; 

11. Jinnota li n-nisa jiġu impjegati iżjed ta' spiss f'xogħol prekarju u b'paga baxxa u b'kuntratti 

ta' impjieg mhux standard; jinnota li aspett ieħor tal-prekarjetà tal-impjieg huwa l-livell ta' 

impjieg part-time mhux volontarju, li jikkontribwixxi għar-riskju tal-faqar u li żdied minn 

16,7 % għal 19,6 % tal-impjiegi totali; jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi 

tagħhom biex jiġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat, l-impjiegi prekarji u l-abbuż ta' forom 

ta' kuntratt atipiċi, inklużi l-kuntratti li ma jispeċifikawx il-ħinijiet f'xi Stati Membri; 

jenfasizza l-livelli għoljin ta' xogħol mhux iddikjarat imwettaq min-nisa, li jolqot b'mod 

negattiv l-introjtu, il-protezzjoni u l-kopertura tas-sigurtà soċjali tan-nisa, u li għandhom 

effett negattiv fuq il-PDG tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkunsidraw l-

implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol (ILO) maħsuba biex inaqqsu l-iskala tax-xogħol prekarju1, bħall-analiżi u r-

restrizzjoni taċ-ċirkostanzi li fihom jistgħu jintużaw kuntratti prekarji u limitu fuq it-tul ta' 

żmien li l-ħaddiema jistgħu jiġu impjegati b'kuntratti sussegwenti ta' dan it-tip, li warajh 

iridu jingħataw il-possibilità ta' kuntratt permanenti; 

12. Jenfasizza li minkejja l-fatt li n-nisa qed ikunu dejjem aktar ikkwalifikati tajjeb, anki 

kkwalifikati aħjar mill-irġiel f'termini ta' kisba edukattiva, huma għadhom 

sottorappreżentati fis-suq tax-xogħol; jinnota, għalhekk, il-ħtieġa ta' azzjoni ulterjuri favur 

l-integrazzjoni komprensiva tal-approċċ ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata fit-

tfassil tal-politika, inklużi faċilitajiet ta' kura, liv u arranġamenti flessibbli ta' ħinijiet tax-

xogħol, kif ukoll sistemi ta' taxxa u ta' benefiċċji ħielsa minn diżinċentivi għal dawk li 

jirrapreżentaw it-tieni sors ta' introjtu sabiex jaħdmu jew sabiex jaħdmu aktar; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex teqred l-hekk imsejjaħ "saqaf tal-ħġieġ" li jxekkel lin-nisa 

milli jaċċessaw karigi maniġerjali u karigi fil-quċċata; jitlob, għaldaqstant, l-adozzjoni 

minnufih tad-Direttiva dwar in-Nisa fil-Bordijiet bħala l-ewwel pass importanti lejn 

rappreżentanza indaqs fis-settur pubbliku u f'dak privat, u jisħaq dwar ir-responsabilità tal-

Kummissjoni li tieħu kwalunkwe azzjoni li tista' tgħin biex ittemm l-istaġnar fil-Kunsill 

fir-rigward tal-leġiżlazzjoni tal-UE li tindirizza t-trasparenza u l-bilanċ akbar tal-ġeneri 

fir-reklutaġġ għal karigi ta' teħid ta' deċiżjonijiet; 

14. Jenfasizza r-rwol tal-intraprenditorija bħala waħda mit-toroq għall-indipendenza 

ekonomika tan-nisa; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iżidu d-disponibbiltà u l-għarfien fir-

rigward tal-opportunitajiet, bħal pereżempju l-mikroself, li jirrappreżentaw mezz biex 

wieħed jikseb finanzjament mingħajr ma jidħol f'dejn eċċessiv (l-użura); 

15. Jenfasizza li r-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u dik privata hija kruċjali sabiex 

tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri sabiex jipproċedu mingħajr dewmien bi proposti dwar Direttiva dwar il-Liv tal-

Maternità u Direttiva dwar il-Liv tal-Indukraturi, u biex isaħħu l-leġiżlazzjoni dwar il-liv 

tal-paternità; jenfasizza li n-nuqqas ta' kura u ta' appoġġ tat-tfal li tkun aċċessibbli, 

affordabbli u ta' kwalità għolja, jikkontribwixxi għad-differenza bejn l-impjiegi u l-pagi 

tal-irġiel u n-nisa u d-differenza fil-pensjonijiet assoċjata ma' dan, u għall-għadd 

sproporzjonat ta' nisa f'xogħol prekarju u fil-faqar jew f'riskju ta' faqar; jinnota li dan 

                                                 
1 L-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, Policies and regulations to combat precarious employment, 

2011. 
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huwa partikolarment il-każ ta' familji mmexxija minn persuna waħda, li l-maġġoranza 

taghhom huma mmexxija minn nisa; jenfasizza b'mod partikolari f'dan ir-rigward l-

importanza li jintlaħqu l-miri ta' Barċellona dwar il-kura tat-tfal; jenfasizza li dawn il-miri 

kienu oriġinarjament previsti għas-sena 2020 u li dawn għadhom ma ntlaħqux mill-

maġġoranza tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iżidu l-preżenza tan-nisa 

fis-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri li jtejbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u 

biex iqisu b'mod partikolari s-sitwazzjonijiet ta' familja diffiċli, u jiżguraw it-twettiq tat-

titjib meħtieġ u ta' benefiċċju għall-aċċess għall-kura tat-tfal u s-servizzi ta' appoġġ għat-

tfal, pereżempju, billi jżidu n-nefqa fuq l-għoti ta' servizzi għall-indukrar tat-tfal u/jew 

sussidji lill-unitajiet domestiċi, filwaqt li jinċentivaw kontibuzzjonijiet mill-impjegaturi 

għall-ispejjeż tal-kura tat-tfal, jagħmlu użu aħjar mill-fondi tal-UE u jisiltu ispirazzjoni 

mill-aħjar prattiki f'kull Stat Membru; 

16. Iqis li l-faqar fost it-tfal huwa marbut mal-faqar tan-nisa u għalhekk jitlob lill-Istati 

Membri jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni dwar il-Faqar u l-Benesseri tat-Tfal1 u jużaw 

il-qafas ta' monitoraġġ ibbażat fuq l-indikaturi msemmi fiha; 

17. Jilqa' l-vot tal-Parlament biex jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintroduċu 

Garanzija tat-Tfal sabiex it-tfal kollha li jinsabu fil-faqar ikun jista' jkollhom aċċess għal 

kura tas-saħħa mingħajr ħlas, edukazzjoni mingħajr ħlas, kura tat-tfal mingħajr ħlas, djar 

diċenti u nutrizzjoni adegwata2; 

18. Iqis li l-politiki ta' awsterità qed iwasslu għall-privatizzazzjoni mill-ġdid tal-kura, li mhux 

biss tnaqqas l-aċċess għas-servizzi ta' kura iżda żżid b'mod sinifikanti l-piż fuq in-nisa 

f'termini ta' kura tat-tfal u kura tal-anzjani u tal-persuni b'diżabilitajiet, billi r-

responsabbiltà tal-kura tintefa' mis-soċjetà għal fuq in-nisa; jistieden lill-Istati Membri 

biex jirrestawraw servizzi pubbliċi aċċessibbli u ta' kwalità għolja, inkluża l-kura tat-tfal u 

l-kura tal-persuni b'diżabilità u tal-anzjani; 

19. Jinnota li n-nuqqas ta' servizzi ta' kura u appoġġ affordabbli u ta' kwalità għolja għall-

persuni b'diżabilità, l-anzjani u persuni dipendenti oħra, mhux biss inaqqas l-aċċess għas-

servizzi ta' kura iżda jżid b'mod sinifikanti l-piż fuq in-nisa; jinnota li t-tnaqqis fis-servizzi 

pubbliċi u l-infrastruttura soċjali qed jolqot lin-nisa b'mod sproporzjonat u qed ikollu 

impatt negattiv fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u b'hekk qed iżid ir-

riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali għan-nisa; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw l-

għoti ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja u aċċessibbli, inklużi l-kura tat-tfal u l-kura 

tal-persuni b'diżabilità u l-anzjani, inkluż billi jtejbu l-attrazzjoni ta' impjiegi fis-settur tas-

saħħa u s-servizzi soċjali kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel, b'mod partikolari għaż-

żgħażagħ; 

20. Jenfasizza r-rwol kruċjali ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja, speċjalment għan-nisa, 

peress li dawn huma aktar dipendenti fuq tali servizzi; jenfasizza l-importanza ta' servizzi 

pubbliċi b'aċċess universali, bi prezz li jintlaħaq, ta' kwalità għolja, u aċċessibbli b'mod 

konvenjenti, u mmexxija mid-domanda, fil-ġlieda kontra l-faqar; 

                                                 
1 Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ, Brussell, 

20.2.2013 C(2013) 0778. 
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Novembu 2015 dwar it-tnaqqis tal-inugwaljanzi b'enfasi speċjali 

fuq il-faqar fost it-tfal (Testi adottati, P8_TA(2015)0401). 



 

PE573.163v02-00 8/10 AD\1089612MT.doc 

MT 

21. Jenfasizza l-ħtieġa għal sforzi determinati biex tiġi miġġielda l-vjolenza domestika, 

speċjalment kontra n-nisa; jinnota li l-indipendenza ekonomika tan-nisa għandha rwol 

kruċjali f'ħajjithom u fejn jikkonċerna l-kapaċità tagħhom biex jinqalgħu minn 

sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika, u li n-nisa li jkunu eżawrew il-liv imħallas tagħhom 

qegħdin fir-riskju li jitilfu x-xogħol u l-indipendenza ekonomika tagħhom; jinnota li l-

introduzzjoni riċenti ta' liv minħabba vjolenza domestika fl-Awstralja u fl-Istati Uniti 

pprovdiet lil ħafna ħaddiema protezzjoni tal-impjieg fid-dawl tal-impatt tal-vjolenza 

domestika, pereżempju billi tali liv jippermetti li l-persuni kkonċernati jkollhom il-ħin 

biex ilaħħqu mal-appuntamenti mediċi, li jkunu preżenti fil-qorti u dmirijiet oħra li jridu 

jiġu indirizzati f'sitwazzjonijiet bħal dawn; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

biex jeżaminaw il-fattibilità u l-eżiti possibbli tal-introduzzjoni ta' sistema ta' liv speċjali 

mħallas għal vittmi u superstiti ta' vjolenza domestika meta n-nuqqas ta' liv imħallas ikun 

ostakolu għall-vittmi biex iżommu l-impjieg tagħhom, filwaqt li tiġi żgurata l-privatezza 

tagħhom, biex jintroduċu miżuri ulterjuri biex jiżdied l-għarfien dwar il-problema tal-

vjolenza domestika u biex jgħinu lill-vittmi ta' tali vjolenza, biex jippromwovi għarfien 

aħjar u difiża tad-drittijiet tagħhom u biex jipproteġu l-indipendenza ekonomika tagħhom; 

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-fondi strutturali u ta' 

investiment, b'mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew (FSE), kif ukoll il-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi, jintużaw biex itejbu l-edukazzjoni u t-taħriġ bil-ħsieb li 

jittejjeb l-aċċess għas-suq tax-xogħol u jiġu missielta l-qgħad, il-faqar u l-esklużjoni 

soċjali tan-nisa; jenfasizza li s-sehem ta' 20 % tal-FSE allokat għal miżuri ta' inklużjoni 

soċjali u proġetti ta' innovazzjoni soċjali jista' jintuża b'mod aktar attiv biex jiġu appoġġati 

inizjattivi bħal proġetti lokali żgħar li jkollhom l-għan li jagħtu aktar setgħa lin-nisa li 

jesperjenzaw faqar u esklużjoni soċjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iwettqu aktar 

kampanji ta' informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta' parteċipazzjoni fi proġetti ffinanzjati 

mill-UE; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw sistema ta' bbaġitjar li 

tqis il-ġeneru bħala għodda li tiżgura li d-deċiżjonijiet baġitarji jqisu d-dimensjoni tal-

ġeneru u jindirizzaw l-impatti differenzjati; 

24. Jitlob l-iżvilupp effettiv ta' indikaturi dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali tan-nisa fuq il-

bażi ta' dawk żviluppati fl-20071; 

25. Jistieden lill-Istati Membri biex jikkoperaw fil-ġlieda kontra l-faqar mal-NGOs li jaħdmu 

b'suċċess f'oqsma milquta minn faqar estrem u li għandhom għarfien prezzjuż fil-

komunitajiet lokali; jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġaw kooperazzjoni effettiva fil-

livell lokali; 

26. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jinvolvu lis-sħab soċjali (trejdjunjins u 

impjegaturi) u s-soċjetà ċivili, inklużi korpi tal-ugwaljanza bejn il-generi fit-twettiq tal-

ugwaljanza bejn il-ġeneri, bil-ħsieb li jrawmu t-trattament ugwali; jenfasizza li d-djalogu 

soċjali għandu jinkludi l-monitoraġġ u l-promozzjoni ta' prattiki ta' ugwaljanza bejn il-

ġeneri fuq il-post tax-xogħol, inklużi arranġamenti ta' xogħol flessibbli, bl-għan li tiġi 

                                                 
1 Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, "Reviżjoni tal-

implimentazzjoni mill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE tal-Pjattaforma għal Azzjoni ta' Beijing – 

Indikaturi fir-rigward tan-Nisa u l-Faqar" – Abbozz ta' konklużjonijiet tal-Kunsill, Diċembru 2007, 

13947/07 ADD. 
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ffaċilitata r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol mal-ħajja privata; jenfasizza l-importanza 

ta' ftehimiet kollettivi fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-promozzjoni tal-ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol kif ukoll ta' strumenti oħra bħal kodiċijiet ta' 

mġiba, ir-riċerka jew l-iskambju ta' esperjenzi u ta' prattika tajba fil-qasam tal-ugwaljanza 

bejn il-ġeneru. 
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