
PA\921919MT.doc PE501.997v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2012/2301 (INI)

10.12.2012

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

għall-Kumitat dwar id-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet 
tan-nisa
(2012/2301(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Gabriele Zimmer



PE501.997v01-00 2/3 PA\921919MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\921919MT.doc 3/3 PE501.997v01-00

MT

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. Jensafizza l-importanza tal-inizjattiva emblemika Pjattaforma kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali; jistieden lill-Istati Membri jużaw bis-sħiħ il-Programm EU 
PROGRESS u l-Programm għall-Bidla u l-Innovazzjoni Soċjali, speċjalment fir-rigward 
tal-implimentazzjoni effettiva tal-objettivi tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jistieden lill-Istati 
Membri jieħdu l-azzjonijiet neċessarji jaċċessaw il-Fond Soċjali Ewropew u jużaw il-
fondi għall-programmi mmirati kontra l-faqar;

2. Josserva li, mill-bidu tal-kriżi, ir-rata tal-qgħad għan-nisa konsistentement kienet ogħla 
minn dik tal-irġiel, ħaġa li tirriżulta biss fiż-żieda tal-isfidi eżistenti għan-nisa fis-suq tax-
xogħol, inkluża d-diskriminazzoni diretta jew indiretta, id-diskriminazzjoni doppja tan-
nisa b'diżabilità, id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, ix-xogħol part-time, kundizzjonijiet 
tax-xogħol prekarju, il-faqar fost dawk li jaħdmu, il-konċentrazzjoni għolja fis-settur 
informali b'pagi inferjuri, inqas protezzjoni soċjali u drittijiet insuffiċjenti għall-pensjoni; 
f'dan ir-rigward, jitlob lill-Kummissjoni toħroġ rakkomandazzjoni lill-Istati Membri dwar 
il-ġlieda tas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol li twassal għal aċċess insuffiċjenti għan-
nisa għal impjieg ta' kwalità b'remunerazzjoni diċenti;

3. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol 
permezz ta' miżuri bħall-garanzija tal-aċċess liberu għall-kura pubblika tat-tfal u għas-
servizzi tal-kura għall-persuna dipendenti, iż-żieda tar-riżorsi għall-edukazzjoni u l-
programmi tal-kwalifiki professjonali;

4. Hu mħasseb dwar it-tnaqqis kbir fl-infiq pubbliku li jirriżulta mill-impożizzjoni ta' miżuri 
ta' awsterità, li twassal għal tnaqqis kbir fl-impjiegi u s-servizzi tas-settur pubbliku li qed 
tisforza ħafna nisa jaqilbu minn xogħol imħallas għal xogħol mhux imħallas, filwaqt li 
tesponihom għal riskju ogħla ta' faqar;

5. Jiġbed l-attenzjoni tal-Istati Membri għall-bżonn ta' miżuri li jtejbu l-introjtu, inkluż l-
iżvilupp ta' skemi ta' introjtu minimu u programmi ta' assistenza soċjali għall-persuni li 
għandhom diffikultajiet biex jissodisfaw il-bżonnijiet bażiċi tagħhom, b'mod partikolari t-
tfal, u speċjalment il-ġenituri monoparentali.


