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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa’ l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu ‘Industrija Ewropea Aktar b’saħħitha 
għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku’ (COM(2012)0582), iżda jiddispjaċih dwar il-fatt li 
din injorat għalkollox id-dimensjoni tal-ġeneri; jenfasizza li n-nuqqas ta’ perspettivi 
relatati mal-ġeneru fil-politiki industrijali jżid l-inugwaljanza tal-ġeneri, u jistieden lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri joħolqu mekkaniżmi għall-integrazzjoni sistematika tal-
ugwaljanza tal-ġeneri fil-livelli internazzjonali, nazzjonali u reġjonali fil-politiki 
industrijali;

2. Jenfasizza s-sottorappreżentazzjoni tan-nisa fl-industrija u konsegwentement, fl-isforz ta’
riindustrializzazzjoni tal-Ewropa, kif ukoll in-nuqqas ta’ approċċi u talbiet speċifiċi għall-
ġeneri fil-livell nazzjonali, Ewropej u internazzjonali; jenfasizza li konsegwentement, u 
biex jimplimentaw l-istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza tal-ġeneri fil-livell nazzjonali, l-
Istati Membri, fi djalogu mill-qrib mal-industrija, l-istituzzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, jeħtiġilhom jintegraw il-kwistjonijiet relatati mal-
ugwaljanza tal-ġeneri, fis-sens li jeżaminaw il-politiki kollha tagħhom, inklużi dawk 
relatati mar-riċerka, il-produzzjoni u l-konsum sostenibbli, fir-rigward tal-impatti 
differenti tagħhom fuq in-nisa u l-irġiel;

3. Jisħaq li biex jerġgħu jirpiljaw it-tkabbir ekonomiku u l-kompettitività tar-reġjuni tagħha, 
l-UE ma tistax tibqa’ tinjora r-rikkezza tal-potenzjal femminili tagħha; jenfasizza, 
għaldaqstant, kemm hu importanti li titħeġġeġ parteċipazzjoni akbar attiva tan-nisa fl-
oqsma tax-xjenza u tat-teknoloġiji, u li jkun garantit it-taħriġ kontinwu tan-nisa u l-
isfruttament tal-kwalifiki tagħhom, kemm fis-setturi tar-riċerka u tax-xjenza kif ukoll 
f’setturi industrijali aktar tradizzjonali;

4. Jindika li kull sena, in-nisa jirrapreżentaw aktar min-nofs tal-għadd ta’ gradwati minn 
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa; jisħaq fuq l-impatt pożittiv li jista’ 
jkollhom il-ħiliet ta’ nisa kkwalifikati fuq l-intrapriżi, speċjalment għat-tkabbir, il-
produttività u l-kompetittività tal-industrija Ewropea, u għaldaqstant jistieden lill-partijiet 
interessati fl-oqsma ekonomiċi, edukattivi soċjali, kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea, 
biex jippromwovu u jsaħħu r-rwol tan-nisa f'setturi industrijali fl-Ewropa;

5. Jitlob biex l-industriji kulturali u kreattivi Ewropej jagħmlu użu sħiħ mit-talenti tan-nisa, u 
biex ikun promoss b’mod effettiv it-taħriġ immirat f’dan il-qasam industrijali li qed 
jiżviluppa b'rata mgħaġġla; jindika l-kontribut tal-industriji kulturali u kreattivi għall-
għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020, b’mod partikolari l-ħolqien ta’ impjiegi;

6. Jenfasizza li l-ugwaljanza tal-opportunitajiet, u r-rappreżentazzjoni bbilanċjata bejn l-
irġiel u n-nisa fil-livelli kollha u fl-oqsma kollha tal-industrija, għandhom impatt pożittiv 
fuq il-produttività u t-tkabbir ekonomiku sostenibbli, u għaldaqstant għandu jiġi 
rikonoxxut li għandhom rwol vitali fir-riindustrijalizzazzjoni tal-Ewropa, u jippromwovu 
bażi industrijali soda, diversifikata u kompetittiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Istati 
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Membri biex fl-iżvilupp ta' politiki industrijali ġodda  japplikaw indikatur tat-tkabbir ġdid, 
soċjali u li jiffavorixxi l-klima li jinkludi l-aspetti mhux ekonomiċi tal-benessri u jkun 
orjentat prinċipalment fuq għanijiet relatati mal-iżvilupp sostenibbli, bħall-ugwaljanza tal-
ġeneru, it-tnaqqis tal-faqar u t-tnaqqis fil-livell ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra;

7. Jinnota li l-konverżjoni ekoloġika tal-ekonomija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell 
baxx tal-karbonju sejrin joħolqu talba kbira għal ħaddiema bi snajja jew professjonijiet; 
jirreferi għall-fatt li l-ħaddiema nisa għandhom rwol importanti fir-RISE (Rinaxximent 
tal-Industrija għal Ewropa Sostenibbli); jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżguraw li l-ħaddiema nisa mhumiex sottorapreżentati jew saħansitra esklużi 
minn taħriġ, proġetti u programmi dwar it-trasformazzjoni ekoloġika;

8. Jenfasizza li jeħtieġ li jiġu żviluppati politiki li jiffokaw fuq l-eliminazzjoni tal-istereotipi 
tal-ġeneri minn età żgħira ħafna, u fuq taħriġ tas-sensibilizzazzjoni għall-għalliema u l-
istudenti, u li jinkoraġġixxu u jsostnu d-diversifikazzjoni fil-karrieri kemm għat-tfajliet kif 
ukoll għall-ġuvintur;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-ottimizzazzjoni tal-kapital 
uman kwalifikat disponibbli, u partikolarment it-talent femminili, u jistimulaw u 
jiffaċilitaw l-intraprenditorjat tan-nisa billi jipprovdu taħriġ immirat adegwat u programmi 
ta’ tutorjat u billi jiffaċilitaw l-aċċess għal netwerks tekniċi, xjentifiċi, tan-negozju u ta’ 
appoġġ, kemm fil-fażi tal-bidu tan-negozju u tul iċ-ċiklu kollu tan-negozju ta’ impriża;

10. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-partijiet konċernati relevanti 
jivvalorizzaw u jiżviluppaw it-talent uman, u jimplimentaw miżuri li jirrikonċiljaw ix-
xogħol u l-ħajja tal-familja, fosthom billi jiġu provduti faċilitajiet suffiċjenti tal-kura tat-
tfal, għal massimizzar tal-opportunitajiet tan-nisa li jkollhom karrieri sostnuti u regolari; 
jitlob ukoll li l-bilanċ tal-ġeneri bejn l-irġiel u n-nisa jkun l-istandard fl-industrija kollha, 
b'mod li jirrifletti r-rwol tan-nisa fis-soċjetà bħala dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u 
konsumaturi;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu u jiffaċilitaw – permezz tal-
istrumenti tal-UE bħal pereżempju l-Fondi Strutturali jew l-għodda li joffri l-Bank 
Ewropew tal-Investiment – aċċess tal-SMEs għal sorsi ta’ finanzjament tradizzjonali u 
innovattivi, biex tipprovdi inċentivi għas-self, u biex tiffaċilita l-aċċess tal-intraprendituri 
nisa għal sorsi oħra disponibbli ta’ finanzjament, bħal pereżempju għotjiet speċjali u 
kapital ta’ riskju;

12. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa kontra l-
isterjotip li x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika huma oqsma riżervati 
għall-irġiel, u biex jagħmlu dawn l-oqsma aktar aċċessibbli għan-nisa u l-bniet fl-istadji 
kollha; ifakkar l-importanza tal-għoti ta’ setgħa lin-nisa li diġà jaħdmu f’dan il-qasam billi 
jingħataw l-istess opportunitajiet ta’ karrieri promettenti li huma disponibbli għall-kollegi 
rġiel;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jorbtu l-edukazzjoni u t-taħriġ kontinwu, 
b’mod partikolari f’oqsma speċifiċi bħalma huma l-industriji kulturali u kreattivi, ma’ 
politiki tal-impjiegi mmirati għaż-żgħażagħ, bl-għan li jonqos l-għadd ta’ żgħażagħ li 
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jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien, u biex jiżguraw li l-ħiliet akkwistati jkunu biżżejjed biex 
jaqdu l-ħtiġijiet attwali u ġejjiena tas-suq tax-xogħol;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jorganizzaw kampanji u jipprovdu 
biżżejjed informazzjoni imparzjali dwar kwistjonijiet relatati man-negozju, u jipprovdu 
informazzjoni dwar faċilitajiet ta’ servizzi soċjali mmirati direttament lejn in-nisa 
intraprendituri;

15. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja u opportunitajiet 
ta’ taħriġ mill-ġdid tal-impjiegi li jiżguraw opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni indaqs 
għall-irġiel u n-nisa, fl-oqsma kollha u f’kull livell, u jqisu l-ħtiġijiet personali ta’ min 
jitgħallem, mhux l-inqas l-aspirazzjonijiet partikolari tan-nisa żgħażagħ; jenfasizza l-
importanza ta’ taħriġ mill-ġdid bħala ċans ieħor tal-bidla tal-karriera għall-irġiel u n-nisa 
li ta’ età żgħira jkunu ddaħħlu f’ċerti kategoriji ta’ impjiegi li tradizzjonalment kienu 
ddominati minn ġeneru wieħed.
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