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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 l-faqar tal-ġenituri spiss iwassal għall-faqar tat-tfal u lit-tfal jaffettwahom serjament 
aktar tard fil-ħajja,

B. billi d-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel fl-UE hija ta’ kważi 18% u l-prinċipju tal-
istess ħlas għall-irġiel u għan-nisa huwa wieħed mill-prinċipji bażiċi stabbiliti fit-trattati 
Ewropej,

C. billi l-faqar estrem, it-traffikar tal-bnedmin, ir-reklutaġġ għall-prostituzzjoni u kull tip 
ieħor ta’ sfruttament huma konnessi bejniethom mill-qrib,

1. Jilqa’ ‘l-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2010-2015)’ tal-
Kummissjoni;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iqisu kif dovut it-talbiet tal-Parlament li saru fir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta’ Novembru 2007 dwar inventarju tar-realtà soċjali1, tad-9 
ta’ Ottubru 2008 dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, 
inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE2, tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies 
esklużi mis-suq tax-xogħol3 u tad-19 ta’ Ottubru 2010 dwar ir-rwol tad-dħul minimu fil-
ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta’ soċjetà parteċipattiva fl-Ewropa meta jkunu qed 
jiġu mfassla l-politiki u l-miżuri għall-istadju li jmiss tal-OMC dwar l-Inklużjoni Soċjali 
u l-Ħarsien Soċjali, l-Istrateġija tal-Inklużjoni Soċjali u l-inizjattiva ewlenija tal-’Ewropa 
2020’ għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, li tinvolvi lill-partijiet interessati 
kollha fi proċess parteċipattiv;

3. Jistieden lill-Istati Membri jintegraw il-kunċett tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki u l-
miżuri speċjali kollha li għandhom x’jaqsmu mal-impjiegi ħalli jtejbu l-aċċess għall-
impjiegi, jevitaw li jkun hemm rappreżentanza żejda ta’ nisa f’impjiegi prekarji, iżidu l-
parteċipazzjoni sostenibbli u jippromwovu l-progress tan-nisa fis-settur tal-impjiegi, kif 
ukoll ħalli jnaqqsu s-segregazzjoni tas-sessi fis-suq tax-xogħol billi jsibu tarf tal-kawżi 
diretti u indiretti;

4. Jiġbed l-attenzjoni għad-differenzi konsiderevoli li hemm bejn in-nisa f’żoni rurali u 
urbani fir-rigward tal-aċċess għat-taħriġ, l-impjiegi u l-kwalità tax-xogħol; jgaħti 
importanza konsiderevoli lid-dritt li għandhom dawn ir-residenti kollha, partikolarment 
dawk l-aktar żgħar fl-età u l-aktar vulnerabbli, li jirċievu edukazzjoni kif għandha tkun, 
bit-taħriġ vokazzjonali u l-istudji universitarji, u għalhekk jistieden lill-Istati Membri u 
lill-Kummissjoni jappoġġjaw lil dawn il-gruppi permezz ta’ sistema effettiva ta’ politiki 
attivi u miżuri ta’ taħriġ xierqa sabiex ikunu jistgħu jaġġustaw ruħhom malajr għar-
rekwiżiti tas-suq tax-xogħol;

5. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jfittxu li jwettqu politiki sostenibbli li jkunu jippermettu lil 
kulħadd, inklużi l-gruppi l-aktar dgħajfa u l-anqas iffavoriti, ikollu aċċess għas-suq tax-

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0541.
2 Testi adottati, P6_TA(2008)0467.
3 Testi adottati, P6_TA(2009)0371.
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xogħol u jikseb bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u tal-familja, filwaqt li jkun 
żgurat li jingħata appoġġ sħiħ għall-opportunitajiet indaqs u s-servizzi kollha meħtieġa 
għal dan, b’miżuri ta’ appoġġ bħalma huma s-sigħat flessibbli tax-xogħol u l-indokrar tat-
tfal li jkun aċċessibbli u għall-but ta’ kulħadd;

6. Jirrimarka li, bħala konsegwenza tal-kriżi ekonomika, il-qgħad u t-tbatija soċjali 
għadhom jiżdiedu f’numru ta’ Stati Membri u jaffettwaw liż-żgħażagħ u lill-anzjani, lill-
irġiel u lin-nisa u l-familji tagħhom b’mod differenti, u għalhekk jistieden lill-Unjoni 
Ewropea u lill-Istati Membri jsaħħu l-impenn tagħhom u jieħdu miżuri speċifiċi għall-
qerda tal-faqar u jikkumbattu l-esklużjoni soċjali, għaliex il-faqar u l-esklużjoni soċjali 
jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tal-bniedem u jaffettwaw mill-inqas wieħed minn kull 
sitt ċittadini Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu enfasi 
speċifika fuq l-aktar gruppi vulnerabbli (familji b’ġenitur wieħed, familji bi tlitt itfal jew 
aktar, persuni b’diżabilità, minoranzi etniċi, speċjalment ir-Roma, nies li jgħixu fil-
mikroreġjuni l-aktar żvantaġġati, persuni b’kapaċità għax-xogħol imnaqqsa u żgħażagħ 
mingħajr esperjenza ta’ xogħol); jemmen li l-aċċess għall-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol 
u l-parteċipazzjoni fis-soċjetà huma meħtieġa għal ħajja deċenti; jistieden lill-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Membri biex jiżguraw li jittieħdu miżuri sabiex jinqered il-faqar tat-
tfal u li t-tfal kollha jkollhom opportunitajiet indaqs fil-ħajja;

7. Peress li l-qgħad huwa l-aktar kawża bażika tal-faqar, l-inugwaljanza u l-esklużjoni 
soċjali fil-każ tan-nisa wkoll, jitlob li l-impjiegi jkunu sostnuti u maħluqa b’mezzi li 
jkollhom miri speċifiċi (eż. il-provvediment ta’ impjiegi part-time jew impjiegi b’sigħat 
flessibbli għan-nisa li jkunu qed irabbu t-tfal) u, minbarra miżuri marbuta max-xogħol, 
jissuġġerixxi wkoll l-implimentazzjoni ta’ politiki b’miri speċifiċi bil-għan li jsaħħu s-
sistema tal-ħarsien soċjali (eż. il-ħolqien ta’ faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal biex in-nisa 
jkunu jistgħu jmorru lura fis-suq tax-xogħol);

8. Jenfasizza li terz tal-familji b’ġenitur wieħed fl-Ewropa qed jgħixu fil-faqar;

9. Jindika li l-faqar fost in-nisa mhuwiex biss ir-riżultat tal-kriżi ekonomika li seħħet dan l-
aħħar, imma l-konsegwenza ta’ diversi fatturi, inklużi l-istereotipi, id-distakk bejn il-pagi 
għaż-żewġ sessi, l-ostakli li hemm minħabba n-nuqqas ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja
tal-familja u dik tax-xogħol, il-medja itwal tal-istennija tal-ħajja tan-nisa u, b’mod 
ġenerali, id-diversi tipi ta’ diskriminazzjoni sesswali, li tivvittimizza l-aktar lin-nisa;

10. Jenfasizza li f’każ ta’ qgħad ir-riskju li ma jerġgħux jiġu impjegati huwa ogħla għan-nisa, 
u li wkoll aktar hu probabbli li jkunu aktar żvantaġġati meta jiġu għal xi reklutaġġ, peress 
li aktar nisa jiġu impjegati fuq kuntratti insikuri jew part-time mingħajr ma jkunu għażlu 
hekk huma jew minħabba li l-paga inugwali qed tkompli taffettwa lin-nisa;

11. Jenfasizza li n-nisa ta’ sikwit jinżammu milli jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol jew milli 
jaħdmu full-time min-nuqqas ta’ aċċess għal servizzi ta’ indukrar għall-persuni 
dipendenti bbażati fuq reġimi li jippermettu biżżejjed ħin ħieles u għażliet ta’ xogħol 
flessibbli għaż-żewġ ġenituri;

12. Jenfasizza li l-finanzjament għall-Fond Soċjali Ewropew m’għandux jiżdied;

13. Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-istrateġija Ewropea dwar l-inklużjoni u l-ħarsien 
soċjali, skont l-inizjattiva ‘Pjattaforma Ewropea Kontra l-Faqar’, u żżid l-isforzi tagħha 
b’mod partikolari għat-titjib tas-sitwazzjoni tal-ġenituri waħedhom sabiex ikunu jistgħu 
jgħixu b’dinjità;
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14. Jenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu id-distakki li hemm bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa li 
b’konsegwenza tagħhom dawk li għandhom l-istess ħiliet u l-istess impjiegi jaqgħu lura 
f’dak li hu dħul u li jirriżultaw f’rata għolja ta’ nisa li jesperjenzaw il-faqar meta jirtiraw 
jew jormlu;

15. Iqis li n-nisa li huma akbar fl-età jistgħu jkunu l-vittmi ta’ diskriminazzjoni diretta jew 
indiretta fis-suq tax-xogħol, jew anke ta’ diskriminazzjoni multipla, u li din il-problema 
trid tiġi indirizzata b’mod organizzat u determinat; jenfasizza li l-impjieg għandu jitqies 
bħala l-aqwa mezz biex jiġi miġġieled il-faqar fost in-nisa; jitlob li l-parteċipazzjoni tan-
nisa ta’ kull età fil-programmi tat-taħriġ ta’ tul il-ħajja tiġi ffaċilitata; jenfasizza li r-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol u l-kontinwazzjoni tat-taħriġ 
tirrikjedi attenzjoni speċjali u appoġġ;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiżviluppaw u jimplimentaw bħala kwistjoni 
ta’ urġenza strateġija li tnaqqas bin-nofs il-faqar tat-tfal sal-2012 u tkisser l-ispirali tal-
faqar b’mod ġenerali, minħabba r-riskju għoli li l-faqar persistenti jingħadda mill-ġenituri 
lit-tfal tagħhom, li jista’ jfixkel konsiderevolment iċ-ċansijiet tat-tfal għal ħajja aħjar; 
għalhekk jenfasizza l-ħtieġa li d-drittijiet tat-tfal individwali jkunu integrati fil-politiki u 
l-miżuri kollha tal-UE għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-passi meħuda biex jintemm 
il-faqar tat-tfal, għall-identifikazzjoni u l-iżvilupp ta’ azzjonijiet prijoritarji, għat-tisħiħ 
tal-ġbir ta’ data u għall-iżvilupp ulterjuri ta’ indikaturi komuni fil-livell ta’ UE; jemmen li 
f’dan il-kuntest huwa essenzjali jiġu ffaċilitati kemm id-dħul u kemm ir-ritorn tal-
ġenitoru waħedhom fis-suq tax-xogħol, kif ukoll arranġamenti ta’ assistenza soċjali għall-
familji b’ġenitur wieħed fid-dawl tal-problemi li jiffaċċjaw, filwaqt li jiġi żgurat ukoll 
appoġġ konkret għall-familji kbar; iqis li t-tfal li ġejjin minn familji foqra li fihom ma 
jkun hemm ħadd li jaħdem għandhom jirċievu attenzjoni u appoġġ speċjali, sabiex ikun 
evitat il-faqar fil-ġejjieni;

17. Jirrimarka li l-istudji internazzjonali juru li n-nisa huma rrappreżentati żżejjed fost il-fqar 
li jaħdmu fuq il-bażi tal-inugwaljanzi bejn is-sessi (segregazzjoni fl-impjiegi, 
diskriminazzjoni fil-pagi eċċ.), li din diskrepanza fil-pagi hija aggravata ulterjorment mir-
responsabilitajiet tradizzjonali tan-nisa li jieħdu ħsieb lill-oħrajn, u li dawn iż-żewġ fatturi 
jikkawżaw ukoll żvantaġġ finanzjarju kbir għan-nisa fix-xjuħija (differenza fil-
pensjonijiet u f’dak li jkunu ġemmgħu);

18. Jistieden lill-Istati Membri jagħmlu evalwazzjonijiet tal-impatt tar-reċessjoni ekonomika 
u jesploraw in-natura li qed tinbidel tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-effett ta’ dan fuq il-
gruppi vulnerabbli, il-faqar u l-esklużjoni soċjali;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jidentifikaw, jadottaw u jimmoniterjaw 
indikaturi speċifiċi tas-sessi fil-qasam tal-qirda tal-faqar u l-promozzjoni tal-inklużjoni 
soċjali;

20. Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali relevanti jeżaminaw mill-ġdid il-politiki tagħhom tal-
immigrazzjoni bil-għan li jneħħu l-ostakli strutturali għall-parteċipazzjoni sħiħa tal-
migranti fis-suq tax-xogħol; jiġbru data dwar il-progress rigward id-diskriminazzjoni 
kontra gruppi vulnerabbli u biex jevalwaw l-impatt tat-tnaqqis fl-infiq rigward l-aċċess 
għal servizzi tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali;

21. Jinnota d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2010 li jħalli f’idejn l-Istati Membri biex 
jistabbilixxu, f’kooperazzjoni mar-reġjuni, il-miri nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis tan-
numru ta’ nies fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fuq il-bażi ta’ wieħed jew iktar 
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mit-tliet indikaturi maqbula mill-Kunsill; iqis li l-Istati Membri li qed jużaw biss l-
indikatur ta’ dar fejn ħadd m’għandu impjieg jistgħu sistematikament jittraskuraw 
problemi bħal faqar għalkemm wieħed ikollu xogħol, faqar f’termini ta’ enerġija, il-faqar 
tal-ġenituri waħedhom, il-faqar tat-tfal u l-esklużjoni soċjali; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
biex ma jabbużawx mil-libertà li jagħżlu l-indikatur tagħhom bil-ħsieb li jilħqu miri 
kontra l-faqar li jkunu anqas ambizzjużi; jiġbed l-attenzjoni għall-problemi li qed 
jiffaċċjaw miljuni ta’ pensjonanti Ewropej li l-pensjonijiet tagħhom mhumiex biżżejjed 
biex ilaħħqu mal-ħajja u jkopru l-ħtiġijiet partikolari marbuta mal-età, speċjalment kaġun 
ukoll tal-prezz għoli tal-mediċini u tat-trattament mediku; jenfasizza li l-edukazzjoni 
skolastika u universitarja għall-gruppi l-iktar vulnerabbli għandha tkun mira prijoritarja li 
f’konnessjoni magħha kull Stat Membru jrid jistabbilixxi miri;

22. Ifakkar li l-Kummissjoni għażlet is-sena 2010 bħala s-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra 
l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali, bil-għan li tafferma mill-ġdid u ssaħħaħ l-impenn politiku 
tal-Unjoni għat-temma ta’ avvanz deċiżiv fil-ġlieda kontra l-faqar u tagħraf id-dritt 
fundamentali ta’ dawk li qed jgħixu fil-faqar u l-esklużjoni soċjali li jgħixu ħajja diċenti u 
jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà;

23. Ifakkar li s-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali 2010 kellha 
tkun mhux biss kampanja tal-midja, iżda inizjattiva li tistimula iktar politiki 
multidimensjonali kontra l-faqar u indikaturi tal-faqar aktar avanzati; għalhekk jistieden 
lill-Kummissjoni tagħti deskrizzjoni ġenerali kritika tal-miżuri l-ġodda li ttieħdu mill-
Istati Membri biex jgħelbu l-faqar u l-esklużjoni soċjali f’dan il-kuntest;

24. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li skont l-indikatur tal-Eurostat rigward ‘min jinsab fir-riskju 
tal-faqar’, kważi 85 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea kienu jinsabu fir-riskju tal-faqar fl-
2008, u li skont l-indikatur ‘privazzjoni materjali’ huwa stmat li ċ-ċifra titla’ għal 120 
miljun; iqis li d-deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-indikaturi tal-faqar tista’ twassal għal 
ambigwitajiet rigward il-mira tat-tnaqqis ġenerali li sal-2020 ikunu ħarġu mill-faqar u l-
esklużjoni 20 miljun ruħ (tnaqqis ta’ 23,5% skont l-indikatur tal-Eurostat rigward min 
jinsab fir-riskju tal-faqar, imma biss 16,7% sont l-indikatur ‘privazzjoni materjali’);

25. Jistieden għal darba oħra lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-istrumenti u jtejbu 
l-qafas leġiżlattiv meħtieġ biex jgħelbu d-disparità li hemm bejn il-pagi taż-żewġ sessi;

26. Jirrimarka li l-ħarsien soċjali, il-politiki tas-suq u l-politika soċjali jagħtu kontribut 
importanti għat-tnaqqis tal-intensità u d-dewma tar-reċessjoni billi jistabilizzaw is-swieq 
tax-xogħol u l-konsum, u li s-sistema ta’ protezzjoni soċjali hija stabilizzant kemm 
rigward id-dħul u kemm rigward l-infiq.

27. Iqis politika tal-impjiegi attiva (eż. taħriġ waqt ix-xogħol, l-edukazzjoni vokazzjonali u t-
taħriġ) importanti ħafna fil-prevenzjoni tal-faqar u proċess li fih is-sħab soċjali għandhom 
rwol essenzjali; iqis barra minn hekk li politika tal-impjiegi proattiva (eż. prattika 
professjonali għaż-żgħażagħ, workshops u postijiet tax-xogħol imħarsa) hija wkoll 
kruċjali fl-iżgurar tal-bilanċ tas-suq tax-xogħol u żżid l-aċċessibilità għalih, u ssostni l-
impjiegi għall-gruppi żvantaġġati;

28. Jissuġġerixxi li hu meħtieġ li jiġi sostnut, kemm fil-livell Ewropew u kemm fil-livell 
nazzjonali, impenn sod li jkompli jsir aktar progress lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
permezz ta’ strateġiji li jkomplu jmexxu ‘l quddiem il-linji gwida tal-Kummissjoni dwar 
il-parità bejn in-nisa u l-irġiel, il-Patt għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill 
tal-Ewropa, u l-qafas ta’ azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi konkluż mis-sħab soċjali 
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Ewropej; 
29. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stabbilit qafas regolatorju trasparenti għal forom atipiċi ta’ 

impjieg sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol kif suppost u paga diċenti, 
ladarba s-sejbien ta’ impjieg huwa mutur għall-ġlieda kontra l-faqar;

30. Jistieden lill-Istati Membri biex, fejn ikun meħtieġ, jeżaminaw mill-ġdid is-sistemi tal-
assistenza soċjali bil-għan li jiġu evitati l-inugwaljanzi konsiderevoli bejn il-livelli tal-
pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel, u jqisu l-għażla li jintroduċu fatturi korrettivi li jkunu 
jqisu l-lakuni fil-kontribuzzjonijiet li jkunu ġejjin minn impjieg insikur jew minn 
responsabilitajiet materni;

31. Jenfasizza l-importanza ta’ sigurtà soċjali u drittijiet tal-pensjoni li jkunu bbażati fuq l-
individwu sabiex tkun iggarantita l-indipendenza ekonomika għan-nisa u għall-irġiel;

32. Jirrimarka li, peress li parteċipazzjoni indaqs u sħiħa fil-ħajja ekonomika, politika u 
soċjali għandha tkun meqjusa bħala dritt individwali, il-politiki attivi tal-inklużjoni 
soċjali għandhom jużaw approċċ olistiku biex jeqirdu l-faqar u l-esklużjoni soċjali, 
speċjalment billi jiżguraw aċċess sħiħ għal servizzi soċjali u servizzi ta’ interess ġenerali 
(ekonomiku) ta’ kwalità għal kulħadd;

33. Jenfasizza li l-ugwaljanza bejn is-sessi hija waħda mill-prerekwiżiti għat-tkabbir 
sostenibbli, l-impjiegi, il-kompetittività u l-koeżjoni soċjali;

34. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li skont l-Istħarriġ Speċjali tal-Ewrobarometru ‘L-
ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE fl-2009’ l-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk bejn il-pagi tan-
nisa u tal-irġiel hija rikonoxxuta kullimkien fl-Ewropa;

35. Jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu miżuri fuq livell Ewropew u nazzjonali biex jiġu 
rrikonċiljati l-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol bħala parti mill-isforzi biex jiġi 
miġġieled il-faqar u jittejjeb l-aċċess għal impjiegi diċenti; jistieden għalhekk lill-Istati 
Membri jtejbu l-faċilitajiet pubbliċi għall-indukrar tat-tfal u jipprovdu inċentivi lill-
impriżi biex jistabbilixxu faċilitajiet fuq il-post tax-xogħol;

36. Jistieden lill-Istati Membri jseddqu r-rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja 
permezz ta’ miżuri konkreti, bħalma huma t-titjib tat-trasparenza tal-ħlas u l-proċeduri 
tar-reklutaġġ u l-ħlasijiet għall-assigurazzjoni, il-faċilitazzjoni ta’ sigħat flessibbli ta’ 
xogħol u l-bilanċ fl-ispejjeż tal-istat ta’ ġenitur;

37. Jenfasizza l-ħtieġa tal-iżvilupp ta’ politiki xierqa ta’ integrazzjoni tax-xogħol u ta’ taħriġ 
fil-livell nazzjonali, flimkien ma’ arranġamenti speċjali tat-taxxa għall-familji b’ġenitur 
wieħed bħala parti mill-ġlieda kontra l-faqar, il-faqar tat-tfal u l-esklużjoni soċjali;

38. Jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu miżuri fuq livell nazzjonali u Ewropew biex tiġi miġġielda 
d-diskriminazzjoni fir-rigward tal-opportunitajiet tas-suq tal-impjiegi u l-politiki tal-pagi;

39. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-qrib l-ostakli li hemm għall-parteċipazzjoni 
soċjali bħalma huma l-faqar fl-enerġija, l-esklużjoni finanzjarja u ostakli fl-aċċess għat-
teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT);

40. Jenfasizza l-importanza ta’ politiki ta’ koordinament biex jiġu miġġielda l-qgħad u l-
esklużjoni soċjali fil-livelli kollha ta’ gvern sabiex il-faqar ikun miġġieled b’mod effettiv;

41. Ifakkar li l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandha ssir kemm fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea u kemm esternament, sabiex ikun issodisfat l-impenn tal-Unjoni Ewropea u tal-
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Istati Membri li jilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju tan-NU sal-2015;
42. Ifakkar lill-Istati Membri li l-provvediment għall-indukrar tat-tfal adegwat huwa parti 

fundamentali mill-ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol; għalhekk ifakkar lill-Istati 
Membri f’kemm hu importanti li jintlaħqu l-miri ta’ Barċellona dwar l-indukrar tat-tfal, 
biex b’hekk in-nisa jkunu inkoraġġiti jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u jitrawwem 
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja;

43. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw l-aċċess għall-programmi ta’ edukazzjoni u ta’ 
taħriġ għall-immigranti u għal minoranzi etniċi, li jaġevola l-parteċipazzjoni tagħhom fis-
suq tax-xogħol;
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