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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 għan-nisa mad-dinja kollha għad hemm diskrepanzi kbar rigward opportunitajiet ta' 
xogħol, il-kwalità tal-impjiegi u l-pagi, ladarba huma n-nisa li l-aktar li jaħdmu f'impjiegi 
b'kundizzjonijiet prekarji1,

1. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw minnufih 
id-Direttiva 2006/54/KE fl-Istati Membri kollha;

2. 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;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex joħolqu netwerks għall-kura tat-tfal, b'tali mod li x-
xogħol full-time isir possibbli u jiġi evitat ix-xogħol part-time kontra qalb il-ħaddiema;

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

5. Jikkommetti ruħu li minn hawn 'il quddiem l-impjiegi standard jiffurmahom skont il-
prinċipji tax-xogħol tajjeb u ma jibdilhomx f'impjiegi prekarji;

6. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex ikabbru l-
opportunitajiet ħalli l-ħaddiema f’impjiegi b’kundizzjonijiet prekarji jipparteċipaw fit-
trejdjunjins u jieħdu sehem fid-deċiżjonijiet, u biex jissanzjonaw ix-xkiel għall-
parteċipazzjoni fit-trejdjunjins;

7. Jafferma r-Rapport 2008/2034/INI tal-Parlament Ewropew u jerġa’ jistieden lill-Kunsill 
biex jaqbel fuq mira tal-UE għal pagi minimi ta' mhux anqas minn 60% tal-paga medja 
rilevanti flimkien ma' skeda ta' żmien għall-ilħiq ta' din il-mira fl-Istati Membri kollha;

8. Jistieden lill-Kummissjoni biex fid-direttiva dwar l-ippustjar tal-ħaddiema tinkludi s-
servizzi tas-saħħa, tal-kura, tal-lukandi, tal-gastronomija u tal-għajnuna domestika.

                                               
1 Skont studju tas-sena 2010 tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol (ILO).


