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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:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fil-politiki 
tal-UE, speċjalment fl-edukazzjoni, l-integrazzjoni, il-migrazzjoni, l-impjiegi u l-politiki 
soċjali;

2. Jistieden lill-Istati Membri jħarsu d-drittijiet tan-nisa, jippromwovu l-ugwaljanza u l-
opportunitajiet indaqs u jiġġieldu kontra l-forom kollha ta' sfruttament u diskriminazzjoni 
fis-suq tax-xogħol;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu s-sigurtà kontra t-traffikar ta' bnedmin għan-nisa li jmorru 
barra minn pajjiżhom għal raġunijiet ta' xogħol;

4. Iqis li għandha tingħata attenzjoni speċjali lir-rispett għall-isfond kulturali u/jew it-
tradizzjonijiet tan-nisa minn komunitajiet ta' minoranza;

5. Jistieden lill-Istati Membri sabiex fit-tfassil tal-politiki nazzjonali tagħhom b'rabta mal-
mobilità u/jew il-migrazzjoni u l-Programmi ta' Riforma Nazzjonali tagħhom, jinkludu 
dispożizzjonijiet għall-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa fir-rigward tal-mobilità professjonali, 
b'attenzjoni partikolari fuq il-programmazzjoni u l-implimentazzjoni ta' programmi 
operattivi fil-livell nazzjonali jew reġjonali ffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 
għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u lil hinn minnu;

6. Jenfasizza li, jekk din il-kwistjoni tkun objettiv speċjali jew prijorità fi ħdan dawn il-
programmi, jew tidher bħala prijorità orizzontali speċjali, jibdew jinħolqu prattiki tajba u 
l-miżuri jibdew jagħtu l-frott fil-livell reġjonali u/jew lokali;

7. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu proġetti nazzjonali, reġjonali u lokali għall-inklużjoni 
tan-nisa fl-attivitajiet ta' volontarjat jew ta' karità għall-komunità;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiffaċilitaw il-proċeduri għall-awtoritajiet lokali u reġjonali: 

- biex jitfasslu u jitħaddmu fil-prattika programmi speċifiċi għall-bini tal-komunità bil-
parteċipazzjoni tan-nisa,

- biex tingħata aktar attenzjoni lill-ħtiġijiet speċjali tan-nisa f'komunitajiet ta' persuni li 
jgħixu barra minn pajjiżhom, 

- biex jiġu appoġġati kampanji ta' sensibilizzazzjoni soċjali minn organizzazzjonijiet 
mhux bi skop ta' qligħ li jiffukaw fuq in-nisa f'komunitajiet internazzjonali, bħal 
konjuġi jew imsieħba li jgħixu barra minn pajjiżhom, 

- biex jiġu żviluppati programmi ta' taħriġ għall-integrazzjoni, konsulenza psikoloġika u 
proġetti għall-integrazzjoni; jenfasizza li miżuri konkreti jirrappreżentaw għajnuna 
prattika sabiex il-problemi jinftiehmu u jiġu solvuti;
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9. Jirrakkomanda l-istabbiliment ta' Netwerk Ewropew għas-Servizz ta' Konsulenza sabiex 
il-komunitajiet lokali ospitanti jiġu megħjuna jindirizzaw din il-problema billi jiġu 
pprovduti informazzjoni, għarfien u gwida dwar l-integrazzjoni tan-nisa;

10. Jenfasizza li element ewlieni tal-integrazzjoni soċjali huwa l-għarfien dwar id-drawwiet 
lokali u l-ambjent soċjali;

11. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw ir-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi u l-kwalifiki 
professjonali u jiffaċilitaw is-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' rikonoxximent;

12. Jindika li f'każijiet fejn ir-rikonoxximent innifsu mhuwiex il-problema prinċipali, iż-żmien 
li jittieħed sabiex il-proċess jitlesta jista' jagħti lok għal bidu problematiku fl-ambjent 
ospitanti l-ġdid fl-UE.


