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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, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jappoġġjaw u jippromwovu r-rispett 
lejn l-istandards bażiċi ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO) bħala fattur fir-
responsabiltà soċjali korporattiva (CSR) ta' l-intrapriżi fl-oqsma li joperaw fihom;

2. Ifakkar fil-bżonn li titrawwem intraprenditorija soċjoloġikament u ekoloġikament 
responsabbli sabiex jintlaħqu l-Għanijiet tal-Millennju għall-Iżvilupp; jinkuraġġixxi lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jippromwovu u jużaw b'mod sħiħ il-potenzjal 
tan-nisa f'din l-isfera, iżjed jqis li intrapriża tkun soċjalment responsabbli biss jekk 
tirrispetta d-drittijiet kollha tal-ħaddiema tagħha;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-irwol fundamentali li għandhom l-intrapriżi fir-rigward tar-
rispett għall-valuri li jsejsu lill-Unjoni; jinkuraġġixxihom biex jadottaw prattiki ta' 
reklutaġġ xierqa u mhux diskriminatorji bil-ħsieb li jippromwovu, b'konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea, l-impjegar tan-nisa (jżidu r-rata tan-nisa impjegati 
għal mill-inqas 60% b'konformità ma' l-objettivi ta' Liżbona) u ta' persuni żvantaġġati, 
inklużi l-persuni b'diżabilità; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex 
jippremjaw il-prattika tajba tal-kumpaniji f'dan il-qasam, b'mod partikulari bl-għoti ta' 
premji jew distinzjonijiet oħrajn; 

4. Jitlob għall-politika ta' reklutaġġ responsabbli fir-rigward ta' gruppi li huma diskriminati 
jew soċjalment żvantaġġati, u fir-rigward ta' persuni li l-kapaċità tagħhom għax-xogħol 
hija limitata minħabba xi diżabilità;

5. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jippromwovu is-CSR ma' l-intrapriżi 
Ewropej kollha li jaħdmu kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm barra minnha; jistieden lill-
Kummissjoni biex tikkunsidra, bħala parti mix-xogħol ta' l-Alleanza l-ġdida dwar is-
CSR, li toħloq karta ta' prattika tajba sabiex il-kumpaniji Ewropej ikunu jistgħu 
jikkonformaw magħha;

6. Jenfasizza li l-intrapriżi li juru responsabilità soċjali jikkontribbwixxu b'mod importanti 
lejn ir-rimedjazzjoni tan-nuqqas ta' ugwaljanzi fis-suq tax-xogħol li jaffettwaw, b'mod 
partikulari, lin-nisa u lill-persuni żvantaġġjati, inklużi l-persuni b'diżabilità, mhux l-inqas 
fir-rigward ta' l-aċċess għall-impjiegi, tal-benefiċċji soċjali, tat-taħriġ, ta' l-iżvilupp fil-
karriera u ta' politika dwar salarji ġusti; jenfasizza li l-intrapriżi għandhom iwettqu l-
politika ta' reklutaġġ tagħhom skond id-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE tad-9 ta' Frar 
1976 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa fir-
rigward ta' l-aċċess għall-impjiegi, għat-taħriġ vokazzjonali u għall-promozzjoni, u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol1;

7. Jirrimarka li mġiba soċjalment responsabbli tinvolvi l-konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Komunitarja dwar l-ugwaljanza u n-non-diskriminazzjoni fl-attivitajiet 
kollha tal-kumpaniji, inkluż fir-rigward tar-rilokazzjoni;

  
1 ĠU L 39, 14.2.1976, p. 40. Direttiva emendata bid-Direttiva 2002/73/KE (ĠU L 269, 5.10.2002, p. 15).



PE 378.560v02-00 4/5 AD\640491MT.doc

MT

8. Jisħaq fuq l-importanza ta' l-irwol ta' l-isħab soċjali fil-promozzjoni ta' l-impjegar tan-
nisa u fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni; jinkuraġġixxihom biex jieħdu inizjattivi, fi 
ħdan qafas ta' CSR, sabiex iħeġġu parteċipazzjoni akbar min-nisa fil-bordijiet tal-
kumpaniji, f'kunsilli għax-xogħlijiet u f'korpi ta' djalogu soċjali;

9. Jenfasizza li s-CSR għandu jinvolvi l-adozzjoni ta' politiki maħsubin biex jippromwovu 
ambjent tax-xogħol ta' kwalità għolja, b'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea, u biex jippermettu bilanċ imtejjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja;

10. Iqis li, bħala parti mis-CSR, il-kumpaniji jistgħu jisponsorjaw attivitajiet kulturali u 
edukattivi li offrew valur miżjud lill-politiki Ewropej fil-qasam tal-kultura u t-tagħlim 
matul il-ħajja kollha;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tħeġġeġ, fil-moniteraġġ tal-progress tas-CSR, 
parteċipazzjoni akbar min-nisa fil-Forum ta' Bosta Partijiet Interessati u skambju ta' 
informazzjoni u ta' prattiki tajbin fil-qasam ta' l-ugwaljanza bejn il-ġendri;

12. Jitlob għall-fehim ħolistiku tas-CSR, minħabba li r-responsabilità soċjali ta' intrapriża 
mhux ristretta għal relazzjonijiet ta' impjiegi diretti iżda tinkludi wkoll oqsma tal-ħajja 
oħrajn.
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