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SUĠĠERIMENTI 

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

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-Abbozz ta' Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 28, tal-2010, dwar l-

Obbligi Ewlenin ta' Stati Partijiet taħt l-Artikolu 2 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar l-

Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, 

– wara li kkunsidra l-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (Strategic 

Engagement for Gender Equality) 2016-2020, tal-Kummissjoni, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-2011 tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-

ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul), 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għall-

2014-2017, 

A. billi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa hija dritt fundamentali li jippresupponi l-garanzija 

ta' opportunitajiet indaqs u trattament indaqs fis-setturi kollha tal-ħajja, u billi l-politiki 

mmirati li jiggarantixxu tali ugwaljanza jikkontribwixxu għall-promozzjoni ta' tkabbir 

intelliġenti u sostenibbli; 

B. billi r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Settembru 2016 dwar l-applikazzjoni 

tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 tistabbilixxi qafas ġenerali 

għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ("Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-

Impjiegi") (2015/2116(INI)); 

C. billi l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, inkluża d-diskriminazzjoni fuq bażi ta' ġeneru u 

ta' sess, jeħtieġ jiġu miġġielda b'mod sod; 

D. billi l-kunċett ta' "sess" huwa definit bħala li jirreferi għad-differenzi bijoloġiċi bejn l-

irġiel u n-nisa, filwaqt li l-kunċett ta' "ġeneru" jirreferi għal identitajiet, rwoli u attributi 

għan-nisa u l-irġiel mibnija soċjalment u t-tifsira soċjali u kulturali li s-soċjetà tagħti lil 

dawk id-differenzi bijoloġiċi, u billi huwa l-ġeneru li jirriżulta f'relazzjonijiet ġerarkiċi 

bejn in-nisa u l-irġiel u fid-distribuzzjoni u l-assenjament tas-setgħa u d-drittijiet li 

jiffavorixxu lill-irġiel u jiżvantaġġaw lin-nisa; 

E. billi "it-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi, il-qligħ u l-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa u 

b'hekk jiġi miġġieled il-l-faqar fost in-nisa" huwa wieħed mill-oqsma ta' prijorità 

identifikati mill-Kummissjoni fid-dokument tagħha bit-titolu "Strategic engagement for 

gender equality 2016-2019" ("L-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-

2019"). 

F. billi huwa deplorabbli li wieħed jinnota li n-nisa jsofru diskriminazzjoni partikolari fir-

rigward tal-aċċess għas-suq tax-xogħol, jaħdmu għal pagi sostanzjalment aktar baxxi u 

jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-forza tax-xogħol fl-impjiegi part-time, impjiegi li huma 

spiss jaċċettaw kontra l-volontà tagħhom; billi dawn ikollhom jiffaċċjaw disparitajiet mill-

akbar fil-pensjonijiet, rabtiet tal-impjieg aktar inċerti u aktar prekarji, u jinsabu f'riskju 
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akbar ta' faqar mill-irġiel, fejn insibu li l-ommijiet waħedhom, in-nisa anzjani li jgħixu 

waħedhom u n-nisa b'diżabilità huma affettwati l-aktar; billi l-familji bi tlitt itfal jew aktar 

ukoll jiffaċċjaw riskju akbar ta' faqar; billi l-maternità tirrappreżenta raġuni inaċċettabbli 

għad-diskriminazzjoni kontra n-nisa f'dak li jirrigwarda l-aċċess tagħhom għas-suq tax-

xogħol u kemm jibqgħu fih; 

G. billi fl-2014 ir-rata ta' impjieg fl-Unjoni Ewropea għall-persuni ta' bejn il-15 u l-64 sena 

kienet ta' 59.6 % għan-nisa u 70.1 % għall-irġiel; billi din id-diskrepanza fl-impjieg bejn l-

irġiel u n-nisa hija iżgħar fil-livelli ogħla ta' kwalifika professjonali; billi r-Rapport tal-

Eurofound tal-2016 dwar id-distakk fl-impjieg bejn l-irġiel u n-nisa jistma li l-kosti 

ekonomiċi ta' dan id-distakk għall-ammont sostanzjali ta' EUR 370 biljun jew 2.8 % tal-

PDG tal-UE-28; billi r-rata ta' impjieg tan-nisa żdiedet biss bi ftit mill-2008 'l hawn, bil-

konverġenza fl-impjieg xprunata mit-tnaqqis fir-rata tal-impjieg tal-irġiel1; 

H. billi għadu jeżisti saqaf tal-ħġieġ għan-nisa fis-suq tax-xogħol, u dan hu parzjalment 

attribwibbli għall-fatt li n-nisa huma meqjusa b'referenza għall-karatteristiċi riproduttivi 

tagħhom, li jfisser li l-opportunitajiet ta' karriera tan-nisa huma mxekkla minn dik l-istess 

possibilità ta' tqala aktar 'il quddiem fil-ħajja tax-xogħol; 

I. billi l-kriżi ekonomika kellha impatt fuq l-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; 

J. billi wisq spiss in-nisa waħedhom bi tfal dipendenti huma mġiegħla jaċċettaw impjiegi 

prekarji u atipiċi sabiex jirrikonċiljaw il-ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol tagħhom; 

K. billi r-rata tal-qgħad żdiedet ħafna matul il-perjodu 2008-2014 minħabba l-kriżi 

ekonomika profonda li nfirxet bi ħruxija madwar l-UE, u fl-2014 ir-rata tal-qgħad fost in-

nisa (10.4 %) kienet għadha ogħla minn dik għall-irġiel (10.2 %); 

L. billi fl-2015, 33 % tan-nisa kienu qed jaħdmu part-time meta mqabbel ma' 10 % tal-irġiel2, 

u proporzjon sinifikanti minnhom kienu qed jaħdmu part-time mhux b'għażla tagħhom; 

M. billi bħala medja fl-2014, il-ħlas fis-siegħa għan-nisa kien ta' 16.1 % inqas mill-ħlas 

korrispondenti għall-irġiel; billi s-sitwazzjoni ekonomika tan-nisa fl-unità domestika hija 

kkaratterizzat ukoll minn inugwaljanzi sinifikanti, u fejn l-unità domestika hija magħmul 

minn mara waħedha, 40 % għandhom introjtu li jaqa' fl-aktar kwintil baxx meta mqabbla 

ma' 18 % fost l-irġiel, filwaqt li fejn l-unità domestika tikkonsisti f'mara li taħdem full-

time u raġel li jaħdem part-time, 30 % tan-nisa għandhom introjtu li jaqa' fl-aktar kwintil 

baxx, meta mqabbel ma' 6 % tal-irġiel fl-istess sitwazzjoni; 

N. billi d-data turi li r-raġunijiet ewlenin għaliex in-nisa jitilqu mis-suq tax-xogħol huma l-

ħtieġa li jieħdu ħsieb it-tfal jew l-anzjani (27 %), il-mard jew id-diżabilità tagħhom stess 

(23 %), u responsabilitajiet oħra personali jew tal-familja (18 %); 

O. billi fil-perjodu 2008-2014, l-hekk imsejħa NEETs (dawk li jinsabu barra mill-

                                                 
1 Data mir-rapport tal-Eurofound "The gender employment gap: challenges and solutions" (2016) ("Id-

diskrepanza bejn l-impjieg tan-nisa u l-irġiel: sfidi u soluzzjonijiet" (2016))  
2 Data mir-rapport tal-Eurofound "6th European working conditions survey" ("Is-Sitt Stħarriġ Ewrope dwar il-

Kundizzjonijiet tax-Xogħol") 
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edukazzjoni, impjieg jew taħriġ) fil-grupp ta' etajiet ta' bejn il-15 u d-29 sena wrew żieda 

perċentwali, fejn kienu n-nisa li kienu l-grupp l-aktar rappreżentat(17.1 % fl-2014), u billi 

34 % minn dawn in-nisa jinsabu f'din is-sitwazzjoni minħabba responsabilitajiet tal-

familja u 16.5 % ilhom qiegħda għal żmien twil; 

P. billi dan il-kuntest tax-xogħol u soċjali huwa l-għerq tad-differenza bejn il-pensjonijiet, li 

hija ta' medja ta' 40 %; 

Q. billi n-nisa huma affettwati b'mod partikolari mix-xogħol prekarju u minn diversi forom 

ta' "xogħol atipiku", u kulma jmur qed ikollhom jiffaċċjaw dejjem aktar il-fenomenu tal-

"individwalizzazzjoni tal-ħaddiem u tal-karriera", approċċ li jirfed l-offensiva b'bażi usa' 

kontra n-negozjar kollettiv; 

R. billi huwa vitali li n-nisa jkollhom id-dritt għal-impjiegi bid-drittijiet u d-dritt għall-

maternità mingħajr ma jiġu ppenalizzati minħabba fiha, peress li n-nisa għadhom dawk li 

jintlaqtu l-agħar u jbatu l-aktar mid-diskriminazzjoni; billi eżempji ta' din id-

diskriminazzjoni jinkludu pressjoni min-naħa ta' min iħaddem fuq nisa li jattendu 

intervisti għal impjieg li matulhom jintalbu jgħidu għandhomx tfal u l-etajiet ta' dawn it-

tfal, bil-għan li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tan-nisa u jagħżlu ħaddiema mingħajr tfal li 

huma "aktar disponibbli", flimkien ma' pressjonijiet ekonomiċi u pressjonijiet marbuta 

max-xogħol dejjem jikbru fuq impjegati nisa biex ma jiħdux liv tal-maternità; 

S. billi ħafna ħaddiema li huma f'impjiegi prekarji jew qiegħda m'għandhomx id-dritt għal-

liv tal-ġenituri; 

T. billi huwa deplorabbli li wieħed jinnota li l-politiki makroekonomiċi u l-politiki ta' 

awsterità tal-UE wasslu għal livelli dejjem ogħla ta' faqar u inugwaljanza, li jolqtu b'mod 

partikolari lin-nisa, fl-Istati Membri tan-Nofsinhar tal-Ewropa, bħalma huma l-Greċja, l-

Italja, Spanja u l-Portugall; billi dan għandu riperkussjonijiet negattivi fuq il-

kundizzjonijiet li fihom jgħixu l-familji tagħhom, b'mod partikolari uliedhom; 

U. billi l-politiki makroekonomiċi u l-politiki ta' awsterità tal-UE kellhom effett detrimentali 

kemm fuq il-politiki tax-xogħol flessibbli u kemm fuq is-sigurtà tal-impjiegi, u kellhom 

impatt qawwi fuq l-impjiegi soċjali u tas-settur pubbliku u fuq is-servizzi tal-kura tat-tfal u 

fuq dawk tal-kura tal-anzjani, b'riperkussjonijiet mill-akbar għall-impjiegi tan-nisa; billi n-

nisa, b'mod partikolari l-ommijiet waħedhom, in-nisa migranti u n-nisa aktar żgħażagħ u 

ikbar fl-età, huma l-aktar milquta mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali, sitwazzjoni 

aggravata b'dawk l-istess politiki; 

V. billi l-livelli ta' faqar u esklużjoni soċjali fl-UE-28 għadhom estremament għolja, fejn 

irrappreżentaw aktar minn 118.6 miljun ruħ fl-2015 (23.7 % tal-popolazzjoni), u n-nisa 

huma partikolarment affettwati, b'aktar minn 62.4 miljun mara f'din is-sitwazzjoni 

(24.4 %); 

W. billi l-impjieg prekarju huwa fattur kontributorju għas-saħħa mentali u fiżika dgħajfa fost 

in-nisa, billi jissoġġettahom għal ħames darbiet aktar tensjoni, ansjetà u dipressjoni minn 

kollegi, sew jekk tal-ġeneru maskili jew dak femminili, li huma impjegati fuq kuntratti 

għal żmien indeterminat; 

X. billi wisq spiss in-nisa huma soġġetti għal diversi forom ta' diskriminazzjoni tal-ġeneru 
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fuq il-post tax-xogħol tagħhom, inkluż billi jiġu impjegati f'livelli aktar baxxi u jiġu 

maqbuża għall-promozzjoni, flimkien ma' fastidju verbali, psikoloġiku u fiżika u abbuż 

(sesswali jew ta' xorta oħra); 

Y. billi l-inugwaljanzi soċjali u l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa jistgħu jiġu miġġielda 

biss permezz ta' politiki li jiggarantixxu tqassim aħjar tal-ġid, fuq il-bażi ta' miżuri għall-

iżgurar ta' kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, żieda fil-pagi reali, azzjoni biex jiġu 

promossi r-regolamentazzjoni tax-xogħol u l-protezzjoni tal-ħaddiema, b'mod partikolari 

permezz tan-negozjar kollettiv u r-regolamentazzjoni tal-ħin tax-xogħol, u l-garanzija ta' 

aċċess universali bla ħlas għall-kura tas-saħħa pubblika u s-servizzi ta' edukazzjoni ta' 

kwalità għolja; 

Z. billi huwa importanti li jiġi stabbilit sett ta' miżuri biex jitneħħew l-ostakli eżistenti u jiġu 

ggarantiti opportunitajiet ġenwinament ugwali  għan-nisa u l-irġiel mil-lat tal-aċċess għas-

suq tax-xogħol u għal xogħol deċenti, u mil-lat tat-twettiq ta' dik il-ħidma; 

AA. billi huwa importanti li jiġu indirizzati b'mod determinat u eliminati x-xogħol mhux 

iddikjarat u s-sahra mhux imħallsa li jżidu l-faqar u l-esklużjoni soċjali; billi l-ħaddiema 

domestiċi nisa b'mod ġenerali, u b'mod partikolari n-nisa migranti u li jaħdmu għal 

rashom b'mod fittizju, huma vulnerabbli b'mod speċjali u jiffaċċjaw kundizzjonijiet tax-

xogħol partikolarment prekarji; 

1. Jinsab allarmat dwar l-impatt diżastruż fit-tul tal-miżuri ta' awsterità fuq l-emanċipazzjoni 

ekonomika tan-nisa u fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, fejn qed naraw qgħad li qed 

jiżdied u tnaqqis fis-servizzi pubbliċi u fil-benefiċċji li qed jirriżultaw fi kriżi tal-indukrar; 

jenfasizza li t-tnaqqis fis-servizzi tal-indukrar, it-tnaqqis fil-benefiċċji għat-tfal, għad-

diżabilità u għall-indukraturi, u t-tnaqqis fil-krediti tat-taxxa, it-tnaqqis fil-liv statutorju, 

inkluż il-liv tal-ġenituri u tal-paternità, għandhom it-tendenza li jgħaddu s-servizzi tal-

indukrar lil nisa mhux imħallsa li, b'riżultat ta' dan, ma jkunux jistgħu jfittxu impjieg 

assigurabbli jew ikunu jistgħu jiġu impjegati biss fuq bażi part-time; 

2. Jinnota li l-ġlieda kontra l-faqar u l-inugwaljanzi ta' bejn l-irġiel u n-nisa neċessarjament 

tinvolvi d-distribuzzjoni aktar ġusta tal-ġid u leġiżlazzjoni aħjar dwar l-impjiegi, b'mod 

partikulari permezz tan-negozjar kollettiv, pagi ogħla, u l-implimentazzjoni tal-prinċipju 

ta' "paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali", kif ukoll permezz tal-

protezzjoni soċjali; iqis li hemm ħtieġa urġenti li tiġi żviluppata definizzjoni fil-livell tal-

UE ta' xogħol ta' valur ugwali, b'kont meħud tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, 

biex jiġi żgurat li fatturi bħalma huma l-kundizzjonijiet tax-xogħol, ir-responsabbiltà 

konferita fuq il-ħaddiema u r-rekwiżiti fiżiċi jew mentali tax-xogħol jiġu kkunsidrati; iqis 

li huwa urġenti li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-paga ugwali għal "xogħol ta' valur 

ugwali"; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-

post tax-xogħol, inkluż permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni dwar id-Differenza 

bejn il-Pagi tal-Irġiel u n-Nisa, id-Differenza fil-Pagi Ugwali fl-Ewropa (European Equal 

Pay Gap) u l-iskambju ta' prattiki tajba; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmonitorjaw, jipproteġu u jindirizzaw 

b'mod determinat il-fenomenu tal-"fastidju morali" fuq il-post tax-xogħol, inkluż il-

fastidju ta' impjegati nisa tqal jew kwalunkwe żvantaġġ esperjenzat wara li jirritornaw 

mil-liv tal-maternità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu data 

diżaggregata mil-lat tal-ġeneri, mil-lat tal-ġenituri u mil-lat tal-maternità fir-rigward tad-
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differenzi fil--pagi u fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa; 

4. Iqis li, sabiex jiġu miġġielda l-faqar u n-nuqqas ta' ugwaljanza, jeħtieġ li jittieħdu miżuri 

qawwija kontra d-diskriminazzjoni u l-fastidju fis-suq tax-xogħol, flimkien ma' politika ta' 

distribuzzjoni aktar ekwa; iqis li għandha tiġi istitwita l-mira ta' żero għall-fastidju 

sesswali bħala kodiċi ta' kondotta fis-suq tax-xogħol Ewropew; 

5. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jeliminaw id-differenzi bejn il-pagi u l-

pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa u jwaqqfu għalkollox kull forma ta' leġiżlazzjoni u politika 

li jilleġittimizzaw l-impjieg prekarju; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw 

leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol li tippromwovi r-regolamentazzjoni tax-xogħol, in-negozjar 

kollettiv, il-protezzjoni soċjali u pagi ogħla, u jinvestu fil-ħolqien ta' impjiegi permanenti 

u fit-tagħlim tul il-ħajja u fit-taħriġ professjonali bħala mezz biex jingħelbu l-inugwaljanzi 

bejn in-nisa u l-irġiel; bl-istess mod iħeġġeġ lill-Istati Membri  jagħtu prijorità lill-

abbozzar ta' politiki attivi u lit-teħid ta' azzjoni pożittiva biex tingħata spinta lill-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-indipendenza ekonomika tagħhom, u 

jeliminaw id-differenzi bejn l-irġiel u n-nisa f'dawk li huma pagi, il-livelli li fihom jiġu 

impjegati, il-promozzjonijiet, il-qligħ u l-pensjonijiet; 

6. Jistieden lill-Istati Membri jibnu u jsaħħu l-korpi nazzjonali ta' spezzjoni tax-xogħol billi 

jipprovdulhom il-kundizzjonijiet meħtieġa u r-riżorsi finanzjarji u umani biex jagħtuhom 

preżenza effettiva fil-prattika u b'hekk ikunu jistgħu jiġġieldu l-insigurtà tal-impjiegi, ix-

xogħol mhux regolat, u d-diskriminazzjoni fix-xogħol u fil-pagi, b'mod partikolari mill-

perspettiva tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa; 

7. Iqis li taħt l-ebda ċirkostanza m'għandha ż-żieda fit-talbiet għal flessibilità fis-suq tax-

xogħol tirriżulta f'li n-nisa jkomplu jiġu rrappreżentati żżejjed f'impjiegi atipiċi u fost 

dawk bi status ta' impjieg insikur; 

8. Jinnota li l-miżuri maħsuba biex iżidu t-trasparenza tal-pagi huma fundamentali biex tiġi 

eliminata d-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa; jistieden lill-Istati Membri 

jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-trasparenza fil-pagi; 

9. Jistieden lill-Istati Membri jdaħħlu leġiżlazzjoni biex iħarsu jew jżidu d-drittijiet tal-

maternità, tal-paternità u tal-ġenituri u jitlob li dan il-ħarsien jiġi rifless ukoll fil-

leġiżlazzjoni dwar l-impjieg; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, filwaqt li tirrispetta l-

pożizzjoni tal-Parlament, teżamina mill-ġdid id-direttiva dwar il-maternità eżistenti bi 

standards ta' livell għoli, inkluża l-adozzjoni possibbli ta' miżuri li jiggarantixxu l-

allokazzjoni ta' allowances ta' liv tal-ġenituri li huma dejjem ikkalkulati fuq il-bażi ta' 

100 % tal-paga ta' referenza, li jiżguraw li n-nisa jitħallsu u jkunu koperti minn 

protezzjoni soċjali għad-durata tal-liv tal-maternità tagħhom, bl-għan li jiġi salvagwardjat 

il-benessri soċjali u ekonomiku tal-familji, u jiġi promoss l-użu tal-liv tal-ġenituri min-

naħa tal-missirijiet; jenfasizza li l-liv tal-maternità jrid ikun akkumpanjat minn miżuri 

effettivi li jipproteġu d-drittijiet tan-nisa tqal u ta' ommijiet ġodda, waħedhom u li 

jreddgħu, li jirriflettu r-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-

Xogħol u tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; jenfasizza li l-proposta leġiżlattiva 

komprensiva għandu jkollha l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa bħala l-bażi ġuridika 

tagħha, sabiex jiġi żgurat il-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u trattament indaqs tan-nisa 

u l-irġiel fuq il-post tax-xogħol; 
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10. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jifformulaw mill-ġdid is-sistemi tat-taxxa u 

tal-benefiċċji li jagħtu inċentivi finanzjarji biex il-konjuġi li jaqla'/taqla' inqas jirtira/tirtira 

mis-suq tax-xogħol jew jaħdem/taħdem part-time, peress li dan jista' jmur kontra rata ta' 

utilizzazzjoni ogħla tal-liv tal-ġenituri mill-missirijiet u jġib miegħu konsegwenzi 

negattivi għan-nisa, bħalma hu t-tisħiħ tad-differenzi bejn il-pagi, l-indukrar u l-

pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa; 

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jadottaw leġiżlazzjoni biex jiggarantixxu l-inklużjoni tan-nisa 

fis-sistema tas-sigurtà soċjali, biex b'hekk jipproteġu lill-ħaddiema nisa matul perjodi ta' 

qgħad u jiggarantixxu d-dritt li jiksbu pensjoni; 

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrispettaw u infurzaw il-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet għall-

maternità bil-għan li n-nisa ma jsofrux l-iżvantaġġi f'dawk li huma pensjonijiet minħabba 

l-fatt li kienu ommijiet matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom; 

13. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu politiki pubbliċi biex jingħata appoġġ lill-familji, 

b'enfasi partikolari fuq il-ħolqien ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja ta' indokrar tat-tfal 

mingħajr ħlas, bħalma huma l-crèches u s-servizzi għat-tfal li għadhom mhux tal-età tal-

iskola, u jissaħħaħ in-netwerk ta' servizzi speċjalizzati li jipprovdu servizzi ta' indukrar u 

wens tal-anzjani, b'mod partikolari fi djarhom stess, bil-għan li jippromwovu bilanċ san 

bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-benefiċċju tal-ħaddiema nisa u bħala mod kif 

jitneħħew ir-restrizzjonijiet li, billi jiddiskriminaw kontra n-nisa, oġġettivament 

jikkontribwixxu biex in-nisa jirtiraw mis-suq tax-xogħol; 

14. Jenfasizza l-importanza ta' skemi ta' dħul minimu adegwat għaż-żamma tad-dinjità tal-

bniedem u biex jiġi miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali, kif ukoll ir-rwol ta' dawn l-

iskemi  bħala forma ta' investiment soċjali li jippermetti lin-nies jipparteċipaw fis-soċjetà 

u jidħlu għal taħriġ u/jew ifittxu x-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jivvalutaw l-iskemi ta' dħul minimu fl-UE, inkluż jekk l-iskemi jippermettux li l-familji 

jlaħħqu ma' ħtiġijiethom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jevalwaw fuq din 

il-bażi l-mod u l-mezzi kif jiġi pprovdut dħul minimu adegwat fl-Istati Membri kollha, u 

jikkunsidraw passi ulterjuri bil-għan li jirfdu l-konverġenza soċjali fl-UE kollha kemm hi, 

fil-qies taċ-ċirkustanzi ekonomiċi u soċjali ta' kull Stat Membru, kif ukoll il-prattiki u t-

tradizzjonijiet nazzjonali; 

15. Jinnota li s-sħab soċjali Ewropej ma ressqux ftehim dwar pakkett komprensiv ta' miżuri 

leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, 

privata u tal-familja; jistieden lill-Kummissjoni tressaq malajr kemm jista' jkun proposta 

għal pakkett bħal dan bħala parti mill-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2017, 

fil-kuntest tal-pilastru Ewropew imħabbar dwar id-drittijiet soċjali; 

16. Jistieden lill-Istati Membri jabbozzaw leġiżlazzjoni li tintroduċi politiki preventivi bħalma 

huma pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni tas-sessi 

fuq il-post tax-xogħol u jinħoloq ambjent tax-xogħol xieraq għan-nisa u għall-irġiel; 

17. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu passi sabiex jirregolarizzaw ix-xogħol mhux iddikjarat u 

l-abbuż ta' kuntratti temporanji li għalihom huma soġġetti n-nisa b'mod partikolari, bl-

għan li jittejbu l-pożizzjoni u l-protezzjoni tal-gruppi l-aktar vulnerabbli, b'mod partikolari 

l-ħaddiema domestiċi nisa u l-ħaddiema nisa li jaħdmu għal rashom b'mod fittizju; 

iħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri bħalma huma l-provvediment ta' servizzi 
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li joffru pariri u li jaġixxu biex jipprevjenu d-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, u l-

istabbiliment ta' awtoritajiet ta' sorveljanza u regolamentazzjoni tal-impjieg biex jiżguraw 

il-konformità mar-regoli dwar l-impjegar, il-ħlasijiet, it-taħriġ, il-prattiki tax-xogħol u t-

terminazzjoni tal-kuntratti; 

18. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha jkollhom aċċess għal 

edukazzjoni pubblika ta' kwalità għolja u mingħajr ħlas fl-etajiet kollha, b'mod partikulari 

fil-livelli ogħla ta' edukazzjoni u taħriġ, peress li ntwera li meta jogħla l-livell ta' taħriġ 

ikunu jistgħu jitnaqqsu l-inugwaljanzi tax-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa; 

19. Jappella lill-Istati Membri jipprovdu sostituzzjoni tad-dħul u protezzjoni soċjali adegwati 

matul kwalunkwe tip ta' liv relatat mal-familja jew mal-indukrar, b'mod partikolari sabiex 

jiġi żgurat li l-ħaddiema bi dħul baxx ikunu jistgħu jibbenefikaw minn miżuri ta' liv bl-

istess kundizzjonijiet bħall-oħrajn; 

20. Jenfasizza li l-migranti u r-rifuġjati għandu jkollhom l-istess drittijiet u għandu jkollhom 

aċċess għall-istess benefiċċji u servizzi bħal ħaddiema oħra, permezz ta' mudell universali 

li mhuwiex relatat mal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni u mal-istorja tal-impjieg; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal ġabra ta' prattiki li ħarġu ta' suċċess fl-Istati Membri, 

bil-ħsieb tat-tixrid u l-promozzjoni tagħhom bl-għan li tiġi pprevenuta d-diskriminazzjoni 

bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol u jiġu protetti d-drittijiet tan-nisa b'mod partikolari; 

22. Jistieden lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jippromwovu kundizzjonijiet tax-xogħol 

diċenti u impjieg ta' kwalità għall-ħaddiema li jindukraw, inkluż permezz ta' paga diċenti, 

rikonoxximent tal-istatus tal-ħaddiema li jindukraw u l-iżvilupp ta' rotot ta' taħriġ 

vokazzjonali ta' kwalità għolja għall-ħaddiema li jindukraw; 

23. Jitlob lill-Kummissjoni tiggarantixxi li l-ħaddiema li jaħdmu part-time, il-ħaddiema li qed 

jiffaċċjaw it-twaqqif mix-xogħol u l-ħaddiema b'waqfiet fil-karriera jew b'perjodi fejn 

ħadmu sigħat inqas ikollhom ekwalizzazzjoni effettiva għall-ħaddiema li jaħdmu full-time 

f'dak li għandu x'jaqsam mad-dritt tagħhom li jkollhom aċċess għal skema ta' pensjoni 

diċenti mingħajr l-ebda forma ta' diskriminazzjoni; 

24. Jenfasizza li l-ħaddiema nisa bi problemi tas-saħħa mentali jinsabu f'riskju għoli ħafna fir-

rigward tal-elementi kollha tax-xogħol prekarju; jenfasizza li dawk il-ħaddiema huma 

rappreżentati b'mod predominanti fil-kuntratti ta' żmien limitat, fil-faqar fost dawk li 

jaħdmu, fix-xogħol part-time, fl-interruzzjonijiet tal-karriera u f'arranġamenti kuntrattwali 

prekarji oħra; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-leġislazzjoni 

Ewropea dwar is-saħħa u s-sikurezza hija b'saħħitha u effiċjenti biżżejjed biex tipproteġi 

lil dawk il-ħaddiema vulnerabbli b'mod aħjar; jenfasizza li t-tipi kollha ta' fastidju fuq il-

post tax-xogħol jaffettwaw b'mod qawwi l-kwalità tal-ħajja u tax-xogħol, is-saħħa u l-

benessri. 
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