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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu passi konkreti għal aktar 
approfondiment  tas-suq tas-servizzi sabiex jiġi żviluppat il-potenzjal sinifikanti għall-
impjiegi tiegħu u sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-kundizzjonijiet 
flessibbli tax-xogħol speċifiċi għal ħafna impjiegi f'dan is-settur (bil-għan, pereżempju, li 
jirrikonċiljaw ix-xogħol mal-obbligi ta’ kura tagħhom), filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet 
tax-xogħol diċenti fir-rigward, fost l-oħrajn, ta' paga, saħħa u sigurtà, prospetti ta’ karriera, 
sigurtà soċjali u tagħlim tul il-ħajja;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, biex b’konsultazzjoni mal-imsieħba 
soċjali, jiżviluppaw strateġiji sabiex jistabbilixxu standards minimi fis-settur tas-servizzi, 
inklużi kuntratti regolari, negozjar kollettiv u iffissar ta’ pagi minimi statutorji; jitlob għal 
sistema ta’ taxxi u benefiċċji speċjali għas-settur tas-servizzi personali u domestiċi sabiex 
jiġi regolarizzat il-fenomenu mifrux ta’ xogħol mhux dikjarat u b’hekk jiġu żgurati 
kundizzjonijiet deċenti tax-xogħol;

3. Jenfasizza l-importanza li jintlaħaq ftehim malajr kemm jista' jkun dwar il-Programm 
għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni sabiex jippermetti lill-ħaddiema u lill-intraprendituri 
fis-settur tas-servizzi jibbenefikaw mill-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija 
Soċjali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu l-protezzjoni tad-drittijiet 
soċjali u ta' impjiegi għan-numru kbir ta’ ħaddiema mobbli fis-settur tas-servizzi u sabiex 
jiġġieldu kull tip ta' sfruttament;

5. Jenfasizza l-ħtieġa għall-ħaddiema kollha fis-settur tas-servizzi li jkollhom aċċess għal 
programmi li jgħinuhom iżidu l-ħiliet tagħhom sabiex tonqos id-diskrepanza bejn il-ħiliet 
u l-obbligi fuq il-post tax-xogħol; 

6. Jenfasizza li t-tnaqqis drastiku fil-baġits ta’ ħafna Stati Membri qiegħed jaffettwa l-
ħaddiema nisa b’mod sproporzjonat u jitlob lill-Kummissjoni sabiex twettaq valutazzjoni 
tal-impatt tal-miżuri ta’ awsterità fuq in-nisa fis-suq tax-xogħol, b’enfasi partikolari fuq 
is-settur tas-servizzi;


