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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-

Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 

li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi f'ħafna Stati Membri l-aċċess tan-nisa miż-żoni rurali għas-suq tax-xogħol huwa 

limitat, u l-possibilitajiet tagħhom li jiżviluppaw negozju fis-settur agrikolu huma 

relattivament baxxi; 

B. billi n-nisa jirrappreżentaw ftit inqas minn 50 % tat-total tal-popolazzjoni li taħdem fiż-

żoni rurali tal-UE, u madwar 45 % tat-total tal-popolazzjoni ekonomikament attiva fl-

20111; billi bħala medja, 29 %2 tal-azjendi agrikoli fl-Ewropa huma mmexxija min-nisa u 

billi l-intraprenditorija femminili hija pilastru importanti f'termini soċjali, ekonomiċi u 

ambjentali għall-iżvilupp sostenibbli f'żoni rurali; 

C. billi l-kriżi ekonomika laqtet lill-Unjoni Ewropea kollha, waqt li ż-żoni rurali b'mod 

speċjali qed jesperjenzaw livelli diżastrużi ta' qgħad, faqar u depopolazzjoni, li jolqtu lin-

nisa b'mod partikolari; 

D. billi d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa f'żoni rurali hija 10 % aktar minn żoni 

oħra, u billi jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni lit-tħejjija ta' statistiki aġġornati dwar in-

nisa propretarji tal-art, u dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa f'żoni rurali; 

E. billi l-proporzjon ta' nisa detenturi ta' azjendi agrikoli li jaċċessaw l-għajnuna tal-

Programm tal-Iżvilupp Rurali huwa aktar baxx mis-sehem ta' azjendi agrikoli operati min-

nisa fl-UE3; 

F. billi l-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs għall-irġiel u għan-nisa jeħtieġ jiġi applikat 

b'mod konsistenti fil-PAK, u billi approċċ sensittiv għall-kwistjonijiet relatati mal-ġeneri 

jrid jiġi applikat mhux biss fil-PAK, iżda wkoll fil-politiki ta' koeżjoni f'żoni rurali; 

G. billi, fiż-żoni predominantement rurali tal-UE, 61 % biss tan-nisa ta' bejn l-20 u l-64 sena 

kienu impjegati fl-20094; 

H. billi l-eżodu kostanti tan-nisa miż-żoni rurali għandu impatt negattiv mhux biss fuq l-

infrastruttura soċjali, pereżempju minħabba t-telf ta' ħafna nisa li jipparteċipaw 

f'attivitajiet volontarji, iżda wkoll fuq is-suq tax-xogħol, u billi dan l-eżodu jista' jitwaqqaf 

biss jekk jinħoloq qafas fejn in-nisa jistgħu jiksbu l-għanijiet personali u professjonali 

tagħhom f'żoni rurali; 

I. billi l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u n-nondiskriminazzjoni huma 

wieħed mill-prinċipji applikabbli għall-Fondi SIE, fosthom il-FAEŻR; 

                                                 
1 Eurostat (2013). Eurostat regional yearbook 2013. Focus on rural development. 
2 Studju 'International Day of Rural Women' 2015, Dipartiment Tematiku C, Parlament Ewropew. 
3 Dower, J. (2015). ‘The role of funding under the Common Agricultural Policy for rural women’. EPRS, 

International Day of Rural Women 2015. 
4 Kummissjoni Ewropea (2011), ‘Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural 

Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment’, Brief No 5 – November 2011. 
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1. Jinnota li n-nisa rurali mhumiex grupp omoġenju u li r-rwol, il-ħtiġijiet u s-sitwazzjoni 

tagħhom ivarjaw minn Stat Membru għal ieħor; iqis, għalhekk, li l-miżuri meħuda biex 

jittejbu l-opportunitajiet tagħhom fil-ħajja u l-prospetti ta' impjieg tagħhom għandhom 

ikun varjati; jenfasizza, madankollu, l-inugwaljanza fl-aċċess tan-nisa għal sjieda tal-art 

agrikola; jinnota li n-nisa fl-azjendi agrikoli sikwit huma biss qraba tas-sidien, u n-nisa 

huma kklassifikati bħala l-konjuġi tad-detenturi, li jikkorrispondu għal 80.1 % tat-total ta' 

konjuġi fl-20071 u għalhekk ħafna drabi ma jkollhom ebda dħul tagħhom stess, b'tali mod 

li l-indipendenza ekonomika tagħhom sikwit mhix iggarantita; 

2. Jiddeplora d-differenzi bejn is-sessi f'żoni rurali u jappella biex il-kundizzjonijiet tax-

xogħol tan-nisa jittejbu u biex l-aċċess tagħhom għall-art ikun faċilitat; 

3. Huwa tal-fehma li l-bdiewa nisa għandhom rwol importanti għas-sopravivenza ta' azjendi 

agrikoli żgħar bi prospetti għall-futur, u li għalhekk jeħtieġ li jingħata aktar appoġġ lill-

potenzjal innovattiv tagħhom permezz ta' għajnuna għal miżuri ta' diversifikazzjoni bħall-

kummerċjalizzazzjoni diretta, btajjel f'azjendi agrikoli, servizzi soċjali u servizzi ta' 

ndukrar; jenfasizza l-importanza tal-kunċett tad-diversifikazzjoni tal-azjendi agrikoli, 

inkluża l-firxa wiesgħa ta' prodotti u servizzi ambjentali, ekonomiċi u kulturali, peress li 

dawn jistgħu joħolqu lok assoċjat għal dħul supplimentari għan-nisa fl-azjendi agrikoli u 

fl-istess ħin jiffaċilitaw sostanzjalment il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-

irġiel u n-nisa; 

4. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-impatt potenzjali fuq l-agrikoltura Ewropea ta' ftehimiet li 

qed jiġu nnegozjati attwalment, bħal pereżempju s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u 

ta' Investiment (TTIP), il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv mal-Kanada 

(CETA) u l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Mercosur; 

5. Jinnota li l-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-ġeneri hija objettiv ewlieni tal-UE u l-Istati 

Membri tagħha, u li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għandha, għaldaqstant, tkun 

parti mill-PAK; jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb l-indikaturi ta' monitoraġġ u 

evalwazzjoni tal-PAK biex jiġi identifikat ix-xogħol "inviżibbli" tan-nisa u biex fejn ikun 

possibbli, l-indikaturi jiġu maqsuma skont il-ġeneru; jenfasizza l-bżonn li jiġu identifikati 

miri u objettivi bbażati fuq valutazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneri, li jiġu promossi prospetti 

sostenibbli tal-karriera u opportunitajiet ta' xogħol bi ħlas għan-nisa fl-agrikoltura u 

tittejjeb l-effiċjenza ekonomika; 

6. Jenfasizza l-proporzjon għoli ta' persuni li jaħdmu għal rashom f'żoni rurali b'nuqqas ta' 

protezzjoni soċjali xierqa u l-proporzjon għoli ta' xogħol "inviżibbli", li jolqot b'mod 

partikolari lin-nisa; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri u r-reġjuni b'setgħat leġiżlattivi 

biex itejbu l-leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza tal-ġeneri fis-suq tax-xogħol, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-pagi, id-drittijiet tas-sjieda u t-teħid ta' deċiżjonijiet, u biex 

jiżguraw sigurtà soċjali kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa li jaħdmu f'żoni rurali; 

7. Jistieden lill-Istati Membri jisfruttaw b'mod aktar effiċjenti l-opportunitajiet ta' għajnuna 

għall-bdiewa nisa u għan-nisa f'żoni rurali li jistgħu jiġu implimentati fl-ambitu tal-Fond 

Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u biex jappoġġaw il-miżuri ta' 

semplifikazzjoni rilevanti; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi azzjonijiet immirati 

                                                 
1 Kummissjoni Ewropea (2012), ‘Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard 

work, low profile’, Brief No 7 – June 2012. 
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ġodda li jappoġġaw u jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol f'żoni 

rurali, u lill-Istati Membri biex jinkludu fil-programmi għall-iżvilupp rurali tagħhom 

subprogrammi speċifiċi biex jappoġġaw l-intraprenditorija tan-nisa, strateġiji biex 

jinħolqu impjiegi għan-nisa li jiżguraw id-drittijiet tal-pensjoni, politiki biex jippromwovu 

r-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-fora politiċi, ekonomiċi u soċjali fis-settur agrikolu, u l-

promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs f'żoni rurali; 

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsaħħu r-rwol tal-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tal-

assistenza soċjali li jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet biex jimmonitorjaw il-konformità 

mal-leġiżlazzjoni tal-impjiegi, jiġġieldu x-xogħol mhux iddikjarat u jissorveljaw l-

osservanza tal-benesseri soċjali u standards tas-sikurezza li jippromwovu l-integrazzjoni 

soċjali u ekonomika tal-ħaddiema migranti, inklużi ħaddiema staġonali nisa, migranti nisa 

u rifuġjati nisa; jitlob li jkun hemm fis-seħħ arranġamenti li jiżguraw li n-nisa jistgħu 

jieħdu sehem f'kull livell tal-proċess; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi arranġamenti għal finanzjament adegwat ta' 

programm speċifiku tal-UE f'forma ta' "Garanzija Ewropea għal Nisa minn Żoni Rurali", 

fuq il-mudell tal-Garanzija Ewropea għaż-Żgħażagħ; 

10. Jindika li l-ammont ta' art għall-biedja fl-UE qed jonqos kull sena; jenfasizza li huwa 

vitali li l-art tal-biedja tinżamm, sabiex jiġu garantiti l-impjiegi f'żoni rurali; jistieden lill-

Istati Membri jippromwovu l-aċċess imtejjeb għall-art f'żoni b'livelli għolja ta' qgħad 

rurali; jitlob, f'dan ir-rigward, li tittieħed azzjoni biex jiġi żgurat li l-bdiewa żgħażagħ nisa 

jkollhom aċċess għal kreditu u jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-ġestjoni tal-art; 

11. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li n-nisa jirrappreżentaw 45 % tal-forza tax-xogħol fl-azjendi 

agrikoli; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-definizzjoni ta' azjenda agrikola tal-familja, 

sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess tagħhom għat-taħriġ u konsulenza professjonali, kif ukoll 

għall-kapital u l-benefiċċji; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-ibbaġitjar skont is-sessi għall-għajnuna 

finanzjarja taħt l-ewwel u t-tieni pilastri tal-PAK; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, itejbu l-kundizzjonijiet għan-nisa 

f'żoni rurali, u jipprovdu mhux biss materjal ta' informazzjoni adegwat rigward il-

possibiltajiet ta' appoġġ immirat b'mod speċifiku lejn il-bdiewa nisa u n-nisa f'żoni rurali, 

iżda wkoll l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kreditu, kif ukoll jippromwovu t-twaqqif ta' 

assoċjazzjonijiet u l-għoti ta' firxa wiesgħa ta' pariri dwar id-diversifikazzjoni 

professjonali, biex in-nisa kkonċernati jiġu mħeġġa jistabbilixxu l-proġetti tagħhom fil-

prattika fiż-żoni rurali; jinnota, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li l-materjal ta' informazzjoni 

jkun disponibbli wkoll fuq pjattaformi online sabiex jingħata aċċess flessibbli għall-

informazzjoni dwar għotjiet għan-nisa f'żoni rurali; jenfasizza li l-introduzzjoni ta' 

korsijiet ta' informazzjoni mfassla għan-nisa dwar ir-regoli u r-rekwiżiti għall-ħolqien u l-

ġestjoni ta' kumpaniji jista' jkollha impatt pożittiv peress li tista' tagħti lin-nisa l-fiduċja 

meħtieġa biex jibdew in-negozji tagħhom; 

14. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali rilevanti jinkoraġġixxu l-

parteċipazzjoni tan-nisa fi gruppi ta' azzjoni lokali u l-iżvilupp ta' sħubiji lokali taħt il-

programm Leader, kif ukoll li jiżguraw il-parteċipazzjoni bbilanċjata skont is-sessi fil-

bordijiet amministrattivi tagħhom. 
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15. Jenfasizza l-importanza ta' miżuri għall-promozzjoni tal-edukazzjoni, it-taħriġ 

vokazzjonali u kwalifiki ġodda għall-bdiewa nisa u n-nisa f'żoni rurali, anke permezz tal-

promozzjoni ta' aċċess aħjar għal taħriġ post-universitarju u korsijiet speċjalizzati għall-

intraprendituri u l-produtturi agrikoli, biex b'hekk ikun jista' jiġi garantit l-impjieg fit-tul 

f'żoni rurali u b'hekk ikun jista' jiġi faċilitat l-adattament għal bidliet fil-biedja u fil-

produzzjoni tal-ikel; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tagħti 

kunsiderazzjoni xierqa, fir-rigward tal-miżuri ta' għajnuna taħt it-tieni pilastru tal-PAK, 

lill-promozzjoni tat-taħriġ u l-konsulenza għan-nisa fl-azjendi agrikoli, inkluż taħriġ 

speċifiku biex itejjeb il-ħiliet u l-kompetittività tan-nisa fl-agrikoltura u biex jiffaċilita l-

opportunitajiet tagħhom ta' impjieg formali; jenfasizza l-importanza li n-nisa jingħataw 

pariri u appoġġ li jippermettulhom jiżviluppaw attivitajiet tal-biedja innovattivi f'żoni 

rurali, inklużi impriżi tal-produzzjoni agrikola primarja; 

16. Jenfasizza - inter alia b'referenza għax-xogħol part-time u t-telexogħol - l-importanza tal-

iżvilupp diġitali f'żoni rurali u l-iżvilupp ta' approċċ olistiku (ir-"raħal diġitali"), u f'dan il-

kuntest jappella li jkun hemm użu akbar mill-programmi taħt it-tieni pilastru biex isir 

aktar faċli li persuna tibda taħdem għal rasha; jenfasizza li t-titjib tal-kwalità u l-

aċċessibilità tal-infrastruttura essenzjali, bħalma huma s-sistemi ta' trasport, provvista 

sikura tal-enerġija, teknoloġija tal-broadband affidabbli u veloċi, li jistgħu jagħmluha 

possibbli li nisa b'ħafna kwalifiki jaħdmu f'żoni rurali (pereżempju permezz tan-negozju 

elettroniku) u istituzzjonijiet u servizzi ta' kuljum f'żoni rurali, huwa essenzjali biex 

jippermetti lin-nisa u l-irġiel jiksbu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u jistieden lill-

Istati Membri jadottaw approċċi mobbli għall-iżvilupp rurali, f'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-amministrazzjoni lokali u reġjonali; 

17. Jenfasizza l-importanza tal-appoġġ u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-bdiewa nisa fit-

teħid ta' deċiżjonijiet; jirrimarka li n-nisa jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-

komunitajiet tagħhom u tal-azjendi agrikoli; 

18. Jenfasizza li ż-żoni rurali madwar l-Ewropa huma suxxettibbli għal popolazzjoni li 

qiegħda tixjieħ, densità baxxa tal-popolazzjoni u, f'xi żoni, depopolazzjoni; jitlob li jiġu 

applikati miżuri addizzjonali biex jiġu żviluppati l-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol 

fiż-żoni rurali li joffru raġunijiet lin-nisa u lill-familji tagħhom biex jibqgħu u biex 

ikollhom ħajja b'suċċess hemmhekk; 

19. Jistieden lill-atturi reġjonali li jibbenefikaw minn finanzjament mit-tieni pilastru, biex 

jimplimentaw programmi ta' qawmien ta' kuxjenza maħsuba biex jenfasizzaw in-

newtralità bejn il-ġeneri fix-xogħlijiet kollha u tingħeleb id-distribuzzjoni tradizzjonali 

persistenti tar-rwoli fil-biedja; 

20. Jiġbed l-attenzjoni fuq id-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom il-bdiewa nisa fir-

rigward tal-ksib ta' finanzjament; jinnota li aċċess aqwa għall-kapital għall-investiment hu 

kruċjali biex tittejjeb is-sitwazzjoni soċjoekonomika tan-nisa f'żoni rurali u jingħata 

appoġġ lill-intrapriżi femminili, u jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu, 

jappoġġjaw u jipprovdu aċċess lill-bdiewa nisa għal sorsi ta' finanzjament u taħriġ 

speċifiku li jista' jiffaċilita dan l-aċċess; 

21. Jinsab konxju tal-isfidi speċjali fir-rigward tal-kompatibbiltà tal-ħajja privata u tax-xogħol 

fl-azjendi agrikoli, u l-importanza tas-sitwazzjoni tal-ġenituri u ambjent tax-xogħol favur 

il-familja fl-azjendi agrikoli tal-familja; jenfasizza r-rwol kruċjali tas-servizzi pubbliċi 
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sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol billi dawn is-servizzi jnaqqsu 

l-piż fuq in-nisa li normalment iqattgħu aktar ħin mill-irġiel jieħdu ħsieb it-tfal u 

dipendenti oħrajn; jistieden lill-Istati Membri u lill-gvernijiet reġjonali u lokali biex 

jimplimentaw politiki li jipproteġu, itejbu u jippromwovu infrastruttura, faċilitajiet u 

servizzi ta' kwalità tajba, aċċessibbli u bi prezz li jintlaħaq għall-ħajja ta' kuljum fiż-żoni 

rurali; 

22. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu s-sigurtà soċjali u l-miżuri ta' rikonoxximent legali 

għall-bdiewa nisa sabiex jiżguraw li dawn igawdu l-istess drittijiet bħall-irġiel, għaliex 

spiss jaħdmu sigħat twal għan-negozju tal-familja mingħajr sigurtà soċjali jew kopertura 

legali; 

23. Jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u jiġu mħeġġa u appoġġati l-inizjattivi imprenditorjali, l-

assoċjazzjonijiet, il-kooperattivi u l-organizzazzjonijiet tan-nisa fl-agrikoltura u fiż-żoni 

rurali, li se jrawmu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali u 

jistimulaw l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol; jindika, barra minn hekk, l-importanza li 

jiġu żviluppati ċentri u netwerks ta' informazzjoni sabiex titqajjem kuxjenza dwar is-

sitwazzjoni soċjali u ekonomika tan-nisa f'żoni rurali.  
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