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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. billi t-tagħlim tul il-ħajja għall-adulti, bħala parti mill-istrateġija ta' Liżbona, għandu rwol 
fundamentali fl-appoġġ għall-iżvilupp ta' l-UE,

B. fejn il-fondi strutturali, b'mod partikulari il-Fond Soċjali Ewropew, għandhom il-
potenzjal li jappoġġjaw l-iżvilupp tat-tagħlim tul il-ħajja, u wara li kkunsidra l-
preparazzjoni tal-programm Grundtvig għall-perjodu 2007-2013,

1. Jenfasizza l-importanza ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi fir-rigward tal-programmi marbuta 
mat-tagħlim tul il-ħajja, li jippermettu kemm lill-irġiel u kemm lin-nisa biex japprofittaw 
bl-istess mod mill-possibilitajiet li joffri tali tagħlim;  jistieden lill-Kummissjoni biex tuża 
l-mezzi kollha għall-monitoraġġ ta' politiki sensittivi ta' ugwaljanza bejn is-sessi fit-
tħejjija ta' tagħlim għall-adulti, f'koperazzjoni ma' l-Istitut għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

2. Jagħmel enfasi fuq il-miżuri li jippermettu lin-nisa li jieħdu sehem fil-proċess ta' tagħlim 
tul il-ħajja u jmorru lura fis-suq tax-xogħol; 

3. Jagħmel enfasi fuq il-bżonn li n-nisa jiġu ppreparati fil-qasam tat-teknoloġiji l-ġodda, 
biex b'hekk jingħatalhom ċans aħjar li jikkompetu fis-suq tax-xogħol u jnaqqas l-
iżvantaġġ li jkollhom is-soltu meta mqabbla ma' l-irġiel f'termini ta' kwalifiki tekniċi u 
xjentifiċi; 

4. Ifakkar fl-objettivi tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'Barċellona li saret fil-15 u s-16 ta' 
Mejju 2002 u jagħmel enfasi fuq il-progress mill-Istati Membri fuq l-implimentazzjoni 
tal-Ġurnata għall-kura tat-tfal u tal-kura ta' persuni dipendenti oħra;

5. Jistieden lill-investituri biex jiffukaw l-attenzjoni fuq l-iżvilupp ta' programmi, ħiliet u 
kwalifiċi li jippermettu lin-nisa li jiksbu bażi fl-oqsma maniġerjali u intraprenditorjali 
għas-suq tax-xogħol;  

6. Jirrakomanda li min iħaddem jieħu r-responsabilità li joħloq kundizzjonijiet tax-xogħol 
xierqa għal nisa li jieħdu ħsieb it-tfal u li dawn in-nisa fl-istess ħin ikollhom l-opportunità 
li jkomplu bit-tagħlim tul il-ħajja;  min iħaddem għandu jingħata kumpens għal dan 
b'eżenzjoni mit-taxxa. 

7. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jinħolqu kundizzjonijiet għal tagħlim tul il-ħajja għall-
adulti wkoll fir-rigward ta' minoranzi nazzjonali u etniċi, immigranti u nies b'diżabilità.


