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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-midja fl-UE
(2017/2210(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 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 d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' 
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 
ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b'regolamentazzjoni jew b'azzjoni amministrattiva fl-Istat Membri dwar il-forniment ta' 
servizzi tal-midja awdjoviżivi (id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżivi)2,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni dwar it-tielet programm ta' azzjoni tal-
Komunità fuq perjodu ta' żmien medju dwar l-opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel 
1991-1995 (COM(90)0449),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati 
Membri, imlaqqa' fi ħdan il-Kunsill tal-5 ta' Ottubru 1995 dwar l-immaġni tan-nisa u 
tal-irġiel murija fir-riklamar u fil-midja3,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2000 bit-titolu 
"Lejn strateġija qafas tal-Komunità dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi (2001-2005)" 
(COM(2000)0335),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-9 ta' Ġunju 2008 dwar it-tneħħija tal-
isterjotipi tas-sessi fis-soċjetà,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 ta' Ġunju 2013 bit-titolu "Immexxu 
'l quddiem ir-rwoli tan-nisa bħala dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-mezzi tax-xandir",

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 tal-
1 ta' Marzu 2006 (COM (2006)0092),

– wara li kkunsidra l-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015 tal-
21 ta' Settembru 2010 (COM (2010)0491),

                                               
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
3 ĠU C 296, 10.11.1995, p. 15.
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– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-
3 ta' Diċembru 2015 dwar Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2019 
(SWD(2015)0278),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Lulju 1997 dwar id-diskriminazzjoni 
kontra n-nisa fir-riklamar,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar kif il-
kummerċjalizzazzjoni u r-riklamar jaffettwaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-eliminazzjoni tal-
istereotipi tas-sessi fl-UE2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali3,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa 
tal-10 ta' Lulju 2013 dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-midja,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 1555 tal-24 ta' April 2002 tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Immaġni tan-nisa fil-midja,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni 1799 tas-26 ta' Ġunju 2007 tal-Assemblea 
Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-immaġni tan-nisa fir-riklamar,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa 
tas-27 ta' Settembru 2017 lill-Istati Membri dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-settur 
awdjoviżiv,

– wara li kkunsidra l-Istudju tal-2013 tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(EIGE) dwar "Rieżami tal-implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing fl-
Istati Membri tal-UE: In-nisa u l-Mezzi tax-Xandir - l-Avvanz tal-ugwaljanza bejn is-
sessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet f'organizzazzjonijiet tal-mezzi tax-xandir", [traduzzjoni 
mhux uffiċjali]

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa tal-2013 dwar il-Midja u l-immaġni 
tan-nisa,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A8-0000/2017),

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea, 
kif minqux fit-Trattati, u jrid jiġi promoss fl-attivitajiet kollha tagħha;

B. billi l-midja taġixxi bħala r-raba' potenza, għandha l-kapaċità li tinfluwenza u fl-aħħar 

                                               
1 ĠU C 295E, 4.12.2009, p. 43.
2 ĠU C 36, 29.1.2016, p. 18.
3 Testi adottati, P8_TA(2016)0204.
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mill-aħħar li tifforma l-opinjoni pubblika, u għandha d-dmir li tiżguraw l-libertà tal-
informazzjoni, id-diversità tal-opinjoni u l-pluraliżmu tal-midja; 

C. billi l-midja għandha impatt konsiderevoli fuq it-tiswir u l-evoluzzjoni tan-normi soċjali 
u kulturali li jirregolaw in-nisa u l-irġiel, u tikkostitwixxi industrija importanti ta' valur 
ekonomiku li timpjega b'mod dirett aktar minn miljun persuna fl-UE;

D. billi l-perspettiva kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel trid titqies b'mod ugwali sabiex 
tinkiseb stampa sħiħa u ma jintilfux il-potenzjal u l-ħiliet tan-nisa fl-ikkomunikar ta' 
informazzjoni dwar l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa fil-midja; 

E. billi n-nisa ammontaw għal 68 % tal-persuni gradwati fil-ġurnaliżmu u l-informazzjoni 
fl-UE-28 fl-20151, filwaqt li d-data dwar l-impjiegi għall-UE-28 matul il-perjodu 2008-
2015 turi li l-perċentwali ta' nisa impjegati fis-settur tal-midja bħala medja baqa' ta' 
madwar 40 % biss;

F. billi d-differenzi fil-pagi u fil-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel huma problema 
persistenti fl-UE, u huma evidenti f'setturi ekonomiċi differenti, inkluż dak tal-midja;

G. billi n-nisa għadhom iħabbtu wiċċhom ma' saqaf tal-ħġieġ fil-midja minħabba varjetà ta' 
fatturi, inklużi l-proċeduri ta' kultura organizzattiva li sikwit ma tiffaċilitax il-bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

H. billi l-organizzazzjonijiet tal-midja pubbliċi fl-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-
politiki ta' ugwaljanza tagħhom stess, u dan iwassal għal firxa wiesgħa ta' prattiki fl-UE: 
minn oqfsa tal-politika komprensivi ħafna li jkopru l-kontenut tal-midja u jipprevedu 
rappreżentanza bbilanċjata ta' rġiel u nisa fil-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, sa nuqqas 
totali ta' politika tali; 

I. billi r-riċerka wriet li madwar 37 % biss tal-istejjer minn sorsi tal-aħbarijiet online u 
offline jiġu rrappurtati min-nisa, sitwazzjoni li ma wriet ebda prospett ta' titjib f'dawn l-
aħħar għaxar snin2; billi n-nisa huma mitluba l-aktar biex jagħtu opinjoni popolari 
(41 %) jew esperjenza personali (38 %) u rarament jiġu kkwotati bħala esperti (17 % 
biss tal-istejjer); billi r-riċerka wriet ukoll li 18 % biss tal-esperti jew kummentaturi 
huma nisa3;

J. billi hemm ħafna nisa fil-midja li jaħdmu f'livell professjonali għoli li huma apprezzati 
mis-soċjetà daqs il-kontropartijiet irġiel tagħhom, u li jinkludu diretturi ċinematografiċi, 
ġurnalisti u reporters rinomati; billi minkejja li jagħmlu xogħolhom tajjeb daqs l-irġiel, 
jaf ikunu aktar vulnerabbli u esposti għal riskji u perikli;

K. billi n-nisa mhumiex preżenti ħafna fl-aħbarijiet u fil-mezzi ta' informazzjoni u huma 

                                               
1 Ġbir ta' data konġunt bejn UNESCO, OECD u Eurostat, disponibbli fuq: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, seduta ta' smigħ pubblika tal-FEMM "L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-
UE", 26 ta' Ġunju 2017, ir-recording jinsab hawnhekk: http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Ir-rapport reġjonali għall-Ewropa (2015) tal-proġett ta' monitoraġġ tal-midja globali (Global Media Monitoring 
project), disponibbli hawnhekk: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
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saħansitra inqas viżibbli fl-oqsma tal-isport, il-politika, l-ekonomija u l-finanzi, 
minkejja l-varjetà ta' organizzazzjonijiet tal-midja fl-Istati Membri;

L. billi l-ġurnalisti investigattivi nisa b'mod partikulari sikwit jiġu suġġetti għal vjolenza u 
jkunu l-mira ta' attakki fatali, kif muri permezz tal-każijiet ta' Veronica Guerin jew 
Daphne Caruana Galizia;

Il-preżenza tan-nisa fil-midja 

1. Jenfasizza l-fatt li minkejja li n-nisa huma soprarappreżentati f'dan il-qasam f'livell 
universitarju u jikkostitwixxu forza tax-xogħol sostanzjali, huma sottorappreżentati fil-
karigi tal-ġestjoni u dawk ta' livell għoli;

2. Jiddispjaċih dwar il-fatt li r-rappreżentanza tan-nisa fil-midja tas-servizz pubbliku fl-UE 
hi baxxa bħala medja, kemm fil-karigi ta' livell għoli strateġiċi u operattivi kif ukoll fuq 
il-bordijiet (fl-2017: 35.8 % għal karigi eżekuttivi, 37.7 % għal karigi mhux eżekuttivi u 
33.3 % bħala membri tal-bordijiet)1;

3. Jinnota li minkejja li mhumiex rappreżentati biżżejjed fihom fil-preżent, xorta waħda 
teżisti probabilità akbar li n-nisa jiġu reklutati jew promossi għal karigi f'livell għoli fil-
midja tas-servizz pubbliku milli fl-organizzazzjonijiet tal-midja privati2;

4. Jistieden lill-Istati Membri biex flimkien mal-korpi tal-ugwaljanza, jiffokaw fuq l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti li tindirizza l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel, u biex jinkoraġġixxu lill-korpi regolatorji jagħtu attenzjoni lill-preżenza u l-
avvanz tan-nisa fis-settur tal-midja u għal kontenut tal-midja mhux sterjotipiku;

5. Ifakkar li l-organizzazzjonijiet tal-midja huma liberi li jiddeterminaw ir-rwoli għall-
impjegati tagħhom, kemm irġiel kif ukoll nisa, iżda jħeġġiġhom jagħmlu dan bl-akbar 
rispett lejn id-dinjità personali u l-kwalità professjonali; josserva, f'dan il-kuntest, 
sitwazzjonijiet inkwetanti ta' reporters nisa meqjusa aktar xierqa għall-ġurnaliżmu 
televiżiv minħabba li jitqiesu attraenti għall-udjenza, u sussegwentement posthom 
jittieħed minn kollegi iżgħar fl-età meta dawn jikbru; 

Il-kontenut tal-midja u n-nisa

6. Jenfasizza li waqt li kwalunkwe azzjoni regolatorja fir-rigward ta' sessiżmu u ta' 
rappreżentazzjonijiet sterjotipiċi tas-sessi fil-kontenut tal-midja hi prerogattiva tal-Istati 
Membri u suġġetta għal konsiderazzjoni xierqa tal-prinċipju ta' libertà ta' espressjoni, il-
libertà editorjali m'għandhiex isservi biex tinkoraġġixxi jew tilleġittimizza 
rappreżentazzjonijiet sterjotipiċi jew negattivi tan-nisa;

7. Jitlob li jkun hemm miżuri ta' appoġġ u ta' inċentiva, bħal linji gwida għal 
rappreżentanza ugwali tan-nisa u l-irġiel f'karigi li fihom jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-

                                               
1 L-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Poter u t-Teħid ta' Deċiżjonijiet.  Reviżjoni tal-implimentazzjoni tal-Pjattaforma 
ta' Azzjoni ta' Beijing fl-Istati Membri tal-UE, 2017 (Sors: Bażi tad-data tal-Istatistika dwar il-Ġeneri tal-EIGE -
In-Nisa u l-Irġiel fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet). [traduzzjoni mhux uffiċjali]
2 Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE): Reviżjoni tal-implimentazzjoni tal-Pjattaforma ta' 
Azzjoni ta' Beijing fl-Istati Membri tal-UE: In-nisa u l-Mezzi tax-Xandir — Immexxu 'l quddiem l-ugwaljanza 
bejn is-sessi fit-teħid ta' deċiżjonijiet fl-organizzazzjonijiet tal-midja (2013).
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organizzazzjonijiet tal-midja, u li l-monitoraġġ effettiv ta' dawn l-isforzi jingħata 
prominenza akbar f'dawk l-organizzazzjonijiet;

8. Jirrakkomanda li r-regolamenti maħruġa mill-awtoritajiet regolatorji tal-midja u tal-
komunikazzjoni jistabbilixxu kriterji biex ikunu żgurati rappreżentazzjonijiet bla 
sterjotipi tan-nisa u l-bniet u jinkludu l-possibbiltà tat-tneħħija ta' kontenut offensiv; 
jirrakkomanda li l-organizzazzjonijiet speċjalizzati, bħall-korpi ta' ugwaljanza 
nazzjonali u l-NGOs tan-nisa, jiġu involuti fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' dawn 
ir-regolamenti;

Eżempji ta' prattika tajba

9. Jinnota b'entużjażmu d-diversi eżempji ta' prattika tajba li jistgħu jiġu osservati fl-Istati 
Membri kollha, inkluż: kampanji tal-midja, leġiżlazzjoni speċifika, premji jew 
antipremji għal riklamar sterjotipat u sessist, bażijiet ta' data ta' esperti nisa, korsijiet ta' 
taħriġ għall-professjonisti tal-industrija, u l-pjanijiet tal-ugwaljanza, il-kodiċijiet ta' 
kondotta u l-politiki tal-opportunitajiet indaqs u tad-diversità tal-organizzazzjonijiet tal-
midja; 

10. Jirrakkomanda li l-organizzazzjonijiet tal-midja pubbliċi u privati jadottaw politiki 
interni li jinkludu miżuri kontra l-fastidju, skemi ta' liv tal-maternità, tal-paternità jew 
tal-ġenituri, arranġamenti flessibbli tax-xogħol u programmi ta' "mentorship" u ta' taħriġ 
fil-ġestjoni għan-nisa;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iniedu kampanji bħall-għodda Expertalia tal-Belġju, il-
premji "Sexist Piggy" tar-Repubblika Ċeka jew l-inizjattiva #TackaNej ("Le, grazzi") 
Żvediża, fost l-oħrajn;

Aktar rakkomandazzjonijiet

12. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq aktar riċerka dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa 
f'pożizzjonijiet għolja fil-midja; ifaħħar lill-EIGE għall-ħidma tiegħu fil-qasam u 
jistiednu jkompli jissorvelja s-sett ta' indikaturi rilevanti; 

o

o o

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan ir-rapport jittratta l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-midja fl-UE. Il-midja hija r-raba' 
potenza, u għandha influwenza kbira fuq il-politika u s-soċjetà. Għaldaqstant jeħtiġilna 
noqogħdu attenti ħafna li niżguraw li din tista' tiffunzjona kif jixraq u b'mod ibbilanċjat, u dan 
neċessarjament jinvolvi l-iżgurar ta' bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel. Minħabba li l-midja, kemm 
pubblika kif ukoll privata, għandha taqdi lis-soċjetà kollha kemm hi, l-istruttura u l-ħidma 
tagħha għandhom jirriflettu l-fatt li n-nisa jikkostitwixxu nofs tas-soċjetà. 

Ir-rapport jiffoka fuq il-qagħda tan-nisa li jaħdmu fil-midja bħala reporters jew kummentaturi, 
iżda jiġbed l-attenzjoni anke dwar in-nuqqas ta' nisa f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet. 
Din is-sitwazzjoni tal-aħħar hija partikolarment ta' tħassib: 30-40 % biss tal-karigi direttorjali 
fil-midja huma okkupati min-nisa, minkejja li l-biċċa l-kbira ta' dawk li jiggradwaw fil-midja 
huma nisa. Dan l-iżbilanċ mhux biss jolqot il-kontenut u l-fokus tal-midja, iżda jikkontribwixxi 
wkoll lejn it-tkabbir ġenerali tad-differenzi fil-pagi u fil-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel.

In-nisa jiltaqgħu wkoll ma' diffikultajiet sinifikanti bħala reporters u moderaturi: dawn jinsabu 
taħt pressjoni kbira li jkunu attraenti għall-udjenzi tagħhom, u rarament jingħataw kwistjonijiet 
politiċi jew ekonomiċi importanti biex jaħdmu fuqhom. Is-sitwazzjoni tan-nisa sikwit tkun 
aktar diffiċli minħabba ħtieġa akbar li jirrikonċiljaw id-dmirijiet tagħhom lejn il-familja 
(materni) u dawk professjoni. Nixtiequ noffru appoġġ kemm jista' jkun f'dan ir-rigward.

Kapitolu speċjali jiffoka fuq ir-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-midja u fl-industrija tar-riklamar, 
fejn huma suġġetti għal sterjotipi jew saħansitra sessiżmu. Il-qagħda hija simili fil-qasam ta' 
midja soċjali ġodda, li mhuwiex kopert f'dan ir-rapport minħabba n-nuqqas ta' data u ta' riċerka. 
Dan il-qasam m'għandux jitħalla barra fil-futur, madankollu.

Huwa tajjeb li l-UE ma tirregolax l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-midja, iżda n-nuqqas 
ta' liġijiet tali ma jneħħix id-dmir tagħna li nindirizzaw il-kwistjoni u li nistiednu l-persuni u l-
korpi rilevanti jaġixxu. Ir-responsabbiltà hija f'idejn il-midja, il-korpi regolatorji u superviżorji 
u s-soċjetà ċivili biex jiġbdu l-attenzjoni dwar id-diversi kwistjonijiet. Il-korpi nazzjonali u tal-
UE jistgħu madankollu jiżguraw li l-liġijiet kontra d-diskriminazzjoni jiġu infurzati kif jixraq u 
jtejbu l-qafas legali għar-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja. 
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