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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi huma n-nisa li l-aktar li jaħdmu f'impjiegi prekarji, u billi minkejja l-qafas leġiżlattiv 
eżistenti għad hemm diskrepanzi kbar għan-nisa fl-UE rigward opportunitajiet ta' xogħol, 
kwalità tal-impjiegi, pagi li jippermettu l-għajxien u pagi ndaqs għal xogħol indaqs u tal-
istess valur;

B. billi r-rappreżentanza sproporzjonatament kbira tan-nisa f'impjiegi prekarji hija fattur 
kontributorju għad-diverġenza tal-pagi bejn is-sessi, li għadha f'livell għoli persistenti; 
billi għalhekk it-titjib tal-kwalità tal-impjiegi tan-nisa se jnaqqas id-diverġenza tal-pagi 
bejn is-sessi,

C. billi l-UE tibqa' kommessa favur l-integarzzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki u 
billi, fi ħdan il-politiki tal-impjiegi, jeħtieġ li jkunu promossi l-opportunitajiet indaqs 
għan-nisa u għall-irġiel,

D. billi f'xi kuntesti n-nisa jinsabu fir-riskju li jkunu soġġetti għal kundizzjonjiet tax-xogħol 
li mhumiex deċenti, u billi għaldaqstant jistħoqqilhom jingħataw attenzjoni speċjali f'dan 
ir-rigward, b'mod partikolari n-nisa tqal u n-nisa li qed ireddgħu,

E. billi l-globalizzazzjoni u l-isfond ekonomiku attwali, flimkien mal-progress teknoloġiku, 
qed ibiddlu r-relazzjonijiet tax-xogħol u l-kontenut tal-kompiti tal-ħaddiema,

F. billi n-nisa f'impjiegi prekarji x'aktarx li anqas probabbli li jkunu jafu drittijiethom u 
huma esposti għal riskju akbar ta' esklużjoni u/jew tkeċċija illeċita,

G. billi għandha tkun enfasizzata l-importanza tad-dritt tal-ħaddiema kollha, inklużi n-nisa 
f'impjiegi prekarji, għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

H. billi l-għadd dejjem jikber ta' nisa f'impjiegi prekarji jkabbar ir-riskju tal-faqar fost in-
nisa,

1. Jistieden lill-Istati Membri biex jinfurzaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/54/KE 
b'aktar effikaċja;

2. Jitlob lill-Kunsill Ewropew għal gwida ċara u miżuri konkreti favur is-salvagwardja tal-
impjiegi u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol fil-qafas tal-Istrateġija UE 2020;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippjanaw u jimplimentaw miżuri 
biex jiffaċilitaw edukazzjoni, taħriġ u studji sodisfaċenti għall-bniet u n-nisa żgħażagħ, 
bl-għoti ta' appoġġ partikolari għall-bniet u n-nisa żgħażagħ minn sfond ta' migrazzjoni;
jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li n-nisa, wara waqfien mix-xogħol minħabba t-
twelid ta' tarbija, jerġgħu lura għax-xogħol;
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4. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fl-istrateġija l-ġdida dwar l-impjiegi, taħdem għall-
integrazzjoni tan-nisa li jaħdmu f'impjiegi b'kundizzjonijiet prekarji, irrispettivament 
mill-istatus tax-xogħol tagħhom, fis-sistemi tas-sigurtà soċjali u tal-protezzjoni tad-
drittijiet tax-xogħol;
Iqis li huwa importanti ħafna għan-nisa f'impjiegi prekarji u għall-familji tagħhom li 
jkollhom garanzija ta' benefiċċji tal-qgħad u tal-maternità; Jistieden lill-gvernijiet tal-
Istati Membri biex jestendu l-firxa u t-tul fiż-żmien tal-benefiċċji bil-għan li jpprovdu 
xibka adegwata tas-sigurtà soċjali;

5. Jistieden lill-Kummisjsoni Ewropea biex tappoġġa lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta' 
kampanja biex il-ħaddiema prekarji jinbidlu gradwalment f'ħaddiema regolari; jistieden 
lill-Kummissjoni Ewropea biex tapprova programm bil-għan li jeduka l-ħaddiema dwar l-
effetti u l-impatti tax-xogħol prekarju, inkluż fuq is-sikurezza tax-xogħol u fuq is-saħħa;

6. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni ħalli jnaqqsu 
l-piż doppju tax-xogħol fuq in-nisa, li huwa raġuni waħda għar-rappreżentanza 
sproporzjonatament kbira tan-nisa fl-impjiegi prekarji; jitlob biex fl-impjiegi regolari 
jittejjeb il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik personali bil-għan li jitnaqqas ix-xogħol 
prekarju;

7. Jitlob lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-kura tat-tfal u n-netwerks ta' min jieħu ħsieb it-
tfal u biex jilħqu riżultati konkreti għall-miri ta' Barċellona rigward il-kura tat-tfal, biex 
jipprovdu alternattiva fejn in-nuqqas ta' kura tat-tfal u ta' netwerks ta' min jieħu ħsieb it-
tfal itellef l-impjieg full-time mixtieq, biex jiffaċilitaw ix-xogħol full-time għan-nisa li 
jagħżluh u biex itejbu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-indipendenza 
ekonomika tan-nisa; jistieden lill-Istati Membri biex jegħlbu l-ostakli li jżommu lin-nisa 
milli jaħdmu l-għadd ta' sigħat li jridu – sew jekk ix-xogħol ikun part-time jew full-time;
jenfasizza l-ħtieġa għal paga li tippermetti l-għajxien u l-aċċess għall-benefiċċji sħaħ tas-
sigurtà soċjali, sew f'impjieg full-time kif ukoll part-time; jenfasizza l-periklu ta' żviluppi 
riċenti li juru li x-xogħol mhux żgurat f'xi setturi daħħal fil-faqar, b'mod speċjali, lin-nisa 
bi tfal żgħar;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li x-xogħol part-time ikun jista' wkoll jiġi kopert 
bi skemi tal-pensjoni;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex jorjentaw il-leġiżlazzjoni dwar il-pensjonijiet, it-taxxi, is-
sigurtà soċjali u l-leġiżlazzjoni soċjali u dwar il-familja lejn ħajja indipendenti għan-nisa u 
għall-irġiel sew barra miż-żwieġ kif ukoll fiż-żwieġ;

10. Iqis li s-sostenibbiltà tal-iskemi tal-pensjonijiet, tal-faċilitajiet tas-self għal proġetti tal-
awtoassistenza kif ukoll skemi ta' ħolqien tax-xogħol u ta' skemi alternattivi għall-ħolqien 
tad-dħul tista' ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema nisa prekarji;

11. Jerġa' jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex isaħħu l-istrumenti u 
jtejbu l-qafas leġiżlattiv biex jegħlbu d-diverġenza fil-pagi bejn is-sessi;

12. Jikkommetti ruħu li minn hawn 'il quddiem l-impjiegi standard jiffurmahom skont il-
prinċipji tax-xogħol tajjeb u ma jibdilhomx f'impjiegi prekarji; iqis li s-swieq tax-xogħol 
għandhom ikunu rregolati aħjar permezz ta' spezzjonijiet tax-xogħol stretti, bil-għan li 
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jitnaqqas l-impjieg prekarju;

13. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji dwar ix-
xogħol prekarju bil-għan li jenfasizzaw l-impjiegi diċenti u ħodor u biex jinkorporaw il-
bilanċ bejn is-sessi;

14. Jinsisti li l-Istati Membri jintroduċu miżuri ċari biex inaqqsu d-diverġenza fil-pagi bejn is-
sessi b'10% sal-2020 f'kull Stat Membru bil-għan li titnaqqas id-diverġenza medja fl-UE 
fil-paga bejn is-sessi – inkluża d-diverġenza tal-pensjonjiet, fil-qies li din hija vitali biex 
jittejbu l-istandards tal-għajxien, biex niġġieldu kontra l-faqar u nqawwu t-tkabbir 
ekonomiku;

15. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jiffaċilitaw l-
opportunitajiet ħalli l-ħaddiema ta' kull kategorija, irrispettivament min-natura tal-
kuntratt tagħhom, jipparteċipaw fit-trejdjunjins u jieħdu sehem fid-deċiżjonijiet, u biex 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-ħaddiema u biex eliminaw 
ix-xkiel għall-parteċipazzjoni fit-trejdjunjins; jistieden lis-sħab soċjali biex itejbu l-
parteċipazzjoni tan-nisa fil-korpi tagħhom f'kull livell; iħeġġeġ lil-Istati Membri, barra 
minn hekk, biex jipprovdu servizzi konsultattivi faċilment aċċessibbli għal nisa li ma 
jistgħux jirċievu għajnuna minn kunsill tax-xogħol, pereżempju impjegati fi djar privati;

16. Bi qbil mar-riżultati konkretament milħuqa, jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi lill-
Istati Membri linji gwida dwar l-aqwa prattiki għal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
diretta u inidiretta, għall-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha u 
għat-tnaqqis tax-xogħol prekarju fost in-nisa;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw leġiżlazzjoni li tirregola l-
istatus soċjali u legali tal-ħaddiema staġjonali u li tagħtihom kopertura tas-sigurtà soċjali. 
B'ħaddiema staġjonali jifhem ħaddiema li jkunu kkonkludew kuntratti tal-impjieg 
mifutħa jew għal żmien fiss li t-tul ta' żmien u l-kontinwazzjoni tagħhom ikunu affettwati 
minn fatturi staġjonali, bħalma huma ċ-ċiklu klimatiku, il-vaganzi pubbliċi u/jew il-ħsad 
agrikolu.
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