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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:

A. Billi r-riċerka wriet li fl-ekonomija l-ġdida l-inugwaljanzi soċjali u b'mod partikulari dawk 
tas-sessi għandhom it-tendenza li jintensifikaw ruħhom,

B. Billi fis-suq tax-xogħol in-nisa qegħdin f'pożizzjoni żvantaġġjata u m'humiex 
rappreżentati b'mod proporzjonat f'impjiegi part-time u f'forom ġodda u spiss prekarji ta' 
arranġamenti ta' xogħol, u jiffaċċjaw xkiel varju meta jfittxu aċċess għad-drittijiet u l-
benefiċċji soċjali sħaħ,

1. Jirrimarka li l-adozzjoni ta' miżuri li jsaħħu d-drittijiet u l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
għall-ħaddiema part-time u għal dawk li jaħdmu b'arranġamenti flessibbli jew atipiċi hija 
ta' importanza kruċjali f'termini ta' ugwaljanza bejn is-sessi, minħabba l-fatt li l-biċċa l-
kbira ta' dawn il-ħaddiema huma nisa;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex timplimenta l-ugwaljanza bejn is-sessi b'mod effettiv (gender 
mainstreaming) fil-proċess ta' konsultazzjoni tagħha; jirrimarka li l-Green Paper tal-
Kummissjoni (COM(2006)0708) ma tiffokax fuq l-effetti divvrenzjati fuq is-sessi fir-
rigward ta' l-emendi proposti;

3. Jisħaq li l-pressjonijiet kompetittivi kkontribwew biex iwessgħu l-inugwaljanza 
ekonomika u biex jiżdiedu dejjem iżjed ir-rikjesti għall-flessibilità tal-ħaddiema, u ħallew 
impatt negattiv fuq in-nisa f'termini ta' differenzi fis-salarji u tas-segregazzjoni 
professjonali u settorjali, tal-prospett ta' l-indipendenza ekonomika, u tal-protezzjoni 
soċjali tagħhom;

4. Jirrimarka li l-volum tax-xogħol ġenerali tan-nisa jiżdied jekk l-istimulazzjoni ta' l-
impjiegi għan-nisa ssir mingħajr ma jiġu indirizzati l-inugwaljanzi f'termini ta' 
responsabilitajiet domestiċi, tal-provvediment ta' servizzi suffiċjenti għall-kura tat-tfal u 
ta' l-infurzar tal-protezzjoni ta' nisa tqal u ta' nisa li jkunu għadhom qed ireddgħu;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex iħaffu l-bini tal-karriera minn perspettiva ta' tul il-ħajja 
kollha (life-course) għan-nisa u għall-irġiel sabiex il-kura u t-tagħlim tul il-ħajja jkun jista' 
jsir mingħajr l-ebda telf ta' drittijiet tal-pensjoni u ta' benefiċċji soċjali oħrajn; jisħaq li dan 
jista' jintlaħaq biss billi tissaħħaħ, iżjed milli tiddgħajjef, il-liġi tax-xogħol u tal-
protezzjoni soċjali.


