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EMENDI 

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

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi l-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-

sessi huwa valur fundamentali tal-UE; 

billi l-Artikoli 8 u 10 tat-TFUE 

jistabbilixxu l-obbligu tal-integrazzjoni ta' 

kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi, 

fejn jiddikjaraw li l-UE jeħtiġilha telimina 

l-inugwaljanzi, tippromwovi l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u tiġġieled kontra d-

diskriminazzjoni fil-politiki u fl-attivitajiet 

kollha tagħha; 

 

Emenda  2 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi disparitajiet persistenti bejn is-sessi, 

bħad-differenza fl-impjiegi bejn l-irġiel u 

n-nisa ta' 18.2 %, id-differenza bejn il-

pagi tal-irġiel u n-nisa ta' 16.2 % u d-

diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi 

ta' 36.5 %, fost oħrajn bħad-disparità bejn 

is-sessi fil-proċessi tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet, għadhom sinifikanti fl-UE; 

billi huma meħtieġa sforzi urġenti sabiex 

jiġu eliminati dawn id-disparitajiet, 

għaliex dawn għadhom wieħed mill-

ostakoli ewlenin biex tinkiseb ugwaljanza 

bejn is-sessi u forma inaċċettabbli ta' 

diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess; 
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Emenda  3 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi huwa kruċjali li tiġi indirizzata d-

diskrepanza fil-pensjonijiet bejn is-sessi, li 

bħalissa hija ta' medja ta' kważi 40 % fl-

UE u tirriżulta mill-inugwaljanzi li ġew 

akkumulati matul il-ħajja tan-nisa u mill-

perjodi ta' assenza tagħhom fis-suq tax-

xogħol; billi l-provvista ta' servizzi tal-

kura tas-saħħa hija strumentali għal 

rispons effettiv għan-nuqqasijiet ta' 

ħaddiema nisa; 

 

Emenda  4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi nuqqas ta' finanzjament tas-servizzi 

pubbliċi u tnaqqis għas-servizzi soċjali, 

inklużi l-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-

abitazzjoni, l-indukrar tat-tfal u s-servizzi 

tal-kura fit-tul, iħallu impatt partikolari 

fuq in-nisa, għaliex spiss dawn jimlew il-

vojt fl-indukrar, fl-edukazzjoni u tipi oħra 

ta' appoġġ għall-familji, ġeneralment 

mingħajr rimunerazzjoni, li jħeġġeġ ir-

responsabbiltà sproporzjonata tan-nisa 

għall-kura; 

 

Emenda  5 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi l-kwalità tad-dispożizzjonijiet dwar il-

kura tas-saħħa tvarja ħafna fl-Istati 

Membri u bejniethom, u bejn il-kuntesti 
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privati u pubbliċi, iż-żoni urbani u rurali, 

u l-gruppi ta' età; 

 

 

Emenda  6 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi n-nisa mhumiex rappreżentati 

biżżejjed fl-ICT u ġeneralment jiġu 

impjegati f'impjiegi diġitali ta' kwalità 

baxxa; billi hemm disparitajiet bejn is-

sessi fl-aċċess għat-teknoloġiji diġitali u 

fl-użu tagħhom; billi l-inklużjoni ta' aktar 

nisa fl-ekonomija diġitali tista' tħalli 

impatt sinifikanti fuq it-tkabbir 

ekonomiku; 

 

Emenda  7 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa ġdida 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 billi s-Semestru Ewropew għandu 

jikkontribwixxi għat-twettiq tal-Pilastru 

Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u 

jimmonitorja t-twettiq tal-20 prinċipju 

ewlenin kollha, b'enfasi partikolari fuq li 

jiżgura trattament u opportunitajiet 

indaqs bejn in-nisa u l-irġiel, id-dritt ta' 

paga ugwali għal xogħol ugwali jew 

xogħol ta' valur ugwali, u d-dritt għal 

servizzi tal-kura tas-saħħa affordabbli ta' 

kwalità tajba; billi l-attenzjoni tal-

governanza ekonomika tal-UE għandha 

tiċċaqlaq mill-objettiv dejjaq tat-tkabbir 

tal-PDG lejn il-benesseri u l-konverġenza 

ma' standards minimi għoljin għall-

ugwaljanza bejn is-sessi; 
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Emenda  8 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jiddispjaċih għal darb'oħra dwar in-

nuqqas ta' integrazzjoni ta' kwistjonijiet 

ta' ugwaljanza bejn is-sessi fl-istrateġija 

Ewropa 2020, u jistieden lill-Kummissjoni 

u lill-Kunsill biex fl-istrateġija jintroduċu 

pilastru ta' ugwaljanza bejn is-sessi u 

objettiv globali dwar l-ugwaljanza bejn is-

sessi; 

 

Emenda  9 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Itenni t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' 

perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 

indikaturi fi ħdan il-qafas tas-Semestru 

Ewropew, u jistieden lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri jiżguraw inklużjoni 

akbar ta' perspettiva ta' integrazzjoni ta' 

kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi 

fil-formulazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiżi, programmi ta' 

konverġenza u programmi ta' riforma 

nazzjonali, billi jistabbilixxu miri 

kwalitattivi u miżuri li jindirizzaw id-

disparitajiet persistenti bejn is-sessi, u 

japplikaw b'mod sistematiku l-prinċipji ta' 

bbaġitjar sensittiv għal kwistjonijiet ta' 

ġeneru; 

 

Emenda  10 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Itenni l-istedina tiegħu biex il-

Kummissjoni tiffaċilita l-monitoraġġ tal-

miri ewlenin tal-impjieg u tat-tnaqqis tal-

faqar u l-impatt tar-riformi maż-żmien, 

billi tirrikjedi li l-Istati Membri jużaw data 

segregata skont is-sessi, u jiddefinixxi 

indikaturi addizzjonali speċifiċi għas-

sessi; jitlob li t-tabella ta' valutazzjoni tal-

iżbilanċ makroekonomiku tiġi arrikkita 

b'indikaturi soċjali, inklużi indikaturi 

dwar id-disparità bejn is-sessi, li jridu 

jkunu fuq l-istess livell mal-indikaturi 

ekonomiċi; 

 

Emenda  11 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jużaw data diżaggregata skont is-

sessi fil-proċess ta' monitoraġġ tagħhom 

kull fejn ikun possibbli, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-parteċipazzjoni tan-nisa 

fis-suq tax-xogħol; 

 

Emenda  12 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Itenni t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' 

servizzi tal-indukrar tat-tfal u tal-kura tas-

saħħa fit-tul ta' kwalità tajba, affordabbli 

u aċċessibbli għall-persuni anzjani u l-

persuni b'diżabbiltà u mard kroniku, li 

huwa waħda mir-raġunijiet għaliex in-

nisa ma jiġux rappreżentati biżżejjed fis-

suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li 

tingħata prijorità lill-azzjoni biex jiġu 
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indirizzati l-problemi tal-qgħad, il-faqar u 

l-esklużjoni soċjali, li jaffettwaw l-aktar 

lin-nisa, b'mod speċjali dawk minn sfondi 

żvantaġġati, b'enfasi partikolari fuq l-

impjieg sostenibbli/impjiegi ta' kwalità 

tajba li jagħtu drittijiet u servizzi pubbliċi 

ta' kwalità tajba li jiżguraw l-inklużjoni 

soċjali, speċjalment fl-oqsma tal-

edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-indukrar 

tat-tfal, il-kura għall-persuni li jeħtieġu 

appoġġ, it-trasport pubbliku u s-servizzi 

soċjali; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-

investiment pubbliku fis-servizzi tal-kura 

tas-saħħa u jimmonitorjaw il-kwalità, l-

affordabbiltà u l-aċċessibbiltà tagħhom; 

 

Emenda  13 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jenfasizza li l-qgħad, il-faqar u l-

esklużjoni soċjali huma ta' tħassib kbir, 

b'mod partikolari fost in-nisa; jinnota, 

għalhekk, l-importanza li tinżamm l-

attenzjoni tas-Semestru Ewropew fuq it-

twettiq ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli 

u inklużiv, b'aktar koordinazzjoni tal-

politika nazzjonali u tal-UE, sabiex 

jinħolqu aktar impjiegi ta' kwalità tajba 

fl-UE, biex b'hekk jiġu indirizzati d-

diskrepanza fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-

nisa u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u 

tan-nisa u d-diskrepanza fil-pensjonijiet 

bejn is-sessi; 

 

Emenda  14 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Huwa mħasseb dwar is-segregazzjoni 

vertikali u orizzontali fis-suq tax-xogħol 
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madwar l-UE, id-diskrepanzi fl-impjiegi u 

fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa, u l-

għadd baxx ta' nisa involuti fil-proċessi 

tat-teħid ta' deċiżjonijiet; jenfasizza li r-

rata tal-impjieg tan-nisa għadha aktar 

baxxa minn dik tal-irġiel; jissottolinja li 

d-disparità bejn l-impjiegi hija 

partikolarment għolja għall-ommijiet u 

għan-nisa b'responsabbiltajiet ta' 

indukrar; 

 

Emenda  15 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jimmonitorjaw il-parteċipazzjoni 

tan-nisa fis-suq tax-xogħol abbażi tal-

għadd ta' sigħat li jaħdmu fil-ġimgħa, it-

tipi ta' kuntratti, u l-indipendenza 

finanzjarja tan-nisa, u jiġġieldu kontra l-

faqar fost in-nisa abbażi ta' dan; jitlob li 

jkun hemm żieda fil-paga minima għal 

paga li tiggarantixxi l-għajxien, li jkun 

hemm miżuri vinkolanti biex ikun hemm 

trasparenza tal-pagi u li jsiru awditi tal-

pagi fil-livell tal-kumpaniji, sabiex ikun 

hemm paga ugwali għal xogħol ugwali u 

għal xogħol ta' valur ugwali fis-setturi u 

fil-professjonijiet kollha; jistieden, barra 

minn hekk, lill-Istati Membri jiżblokkaw 

id-Direttiva tan-Nisa fuq il-Bordijiet; 

iħeġġeġ lill-Kunsill jilħaq ftehim fil-pront 

dwar il-proposta għal Direttiva għal 

bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja 

privata, inkluż dwar servizzi tal-indukrar 

tat-tfal u tal-kura tas-saħħa tul iċ-ċiklu 

tal-ħajja ugwali u affordabbli għall-

ġenituri li jaħdmu u għall-persuni li 

jindukraw sabiex dawn ikunu jistgħu 

jirrikonċiljaw il-ħajja privata tagħhom 

mal-ħajja professjonali; 

 

Emenda  16 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jinnota l-importanza li jiġu mmonitorjati 

għadd ta' NEETs bħala perċentwal tal-

popolazzjoni totali li għandhom bejn il-15 

u l-24 sena, fost indikaturi awżiljarji oħra, 

u jenfasizza li trid tingħata attenzjoni 

speċjali lin-nisa żgħażagħ u lill-bniet, 

għaliex hemm differenza konsiderevoli 

bejn is-sessi fejn jidħol il-proporzjon ta' 

NEETs f'dan il-grupp ta' età; 

 

Emenda  17 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jistieden lill-Istati Membri jqawwu l-

isforzi tagħhom biex itejbu l-ħiliet diġitali 

li ċ-ċittadini jeħtieġu fis-suq tax-xogħol, 

b'attenzjoni partikolari fuq li jitnaqqsu 

kemm jista' jkun id-disparitajiet bejn is-

sessi f'dan il-qasam; jenfasizza l-ħtieġa 

urġenti li jitjiebu l-edukazzjoni u l-impjieg 

tan-nisa fis-setturi tal-ICT u li jiġi 

ffaċilitat l-aċċess tagħhom għal 

pożizzjonijiet ta' livell għoli; 

 

Emenda  18 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jitlob li jkun hemm politiki li jappoġġaw 

l-intraprenditorija tan-nisa, li jiffaċilitaw 

l-aċċess tagħhom għal opportunitajiet ta' 

finanzjament u ta' negozju, li jipprovdu 

taħriġ imfassal apposta u li jistabbilixxu 

miżuri għar-rikonċiljazzjoni tal-ħajja 

professjonali u l-ħajja privata; 
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Emenda  19 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jistieden lill-Kummissjoni twettaq 

valutazzjoni tal-impatt tar-riformi 

strutturali implimentati s'issa u 

jissuġġerixxi li l-Istitut Ewropew għall-

Ugwaljanza bejn is-Sessi jkun involut 

aktar mill-qrib fl-istadji kollha tas-

Semestru Ewropew; 

 

Emenda  20 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu ġdid 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Jistieden għal darb'oħra lill-Kummissarju 

jew Kummissarji responsabbli biex kull 

sena jiddiskutu l-aspetti relatati mas-sessi 

tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 

mal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi; 

 

 


