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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi n-nisa li jagħżlu li jsiru intraprendituri jindikaw, iktar ta’ spiss mill-irġiel, li l-bilanċ 
aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja u/jew ħtieġa ekonomika huma l-motivazzjoni prinċipali 
għad-deċiżjoni tagħhom;

B. billi f’ħafna każijiet, l-impjieg indipendenti mhuwiex l-għażla preferuta iżda ħtieġa 
minħabba nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ impjiegi oħra jew ta’ nuqqas ta’ arranġamenti tax-
xogħol flessibbli biżżejjed biex jikkumbinaw ix-xogħol u l-kura; billi dawn iċ-ċirkostanzi 
marru għall-agħar fiż-żminijiet ta’ kriżi, li wasslu għal żieda fl-għadd ta’ nies li jaħdmu 
għal rashom minħabba l-bżonn, b’mod partikolari fost in-nisa;

C. billi n-nisa li jaħdmu għal rashom huma f’minoranza fost il-persuni li jaħdmu għal 
rashom, iżda huwa iktar probabbli li jsiru fqar;

D. billi nuqqas ta’ aċċess għal drittijiet ta’ pensjoni adegwata, benefiċċju għall-mard, liv 
imħallas u forom oħra ta’ sigurtà soċjali jaggravaw id-diskrepanza tal-pagi bejn is-sessi 
għan-nisa li jaħdmu għal rashom, speċjalment wara li jirtiraw;

E. billi numru li qed jiżdied ta’ persuni li jaħdmu għal rashom li għandhom ftit wisq xogħol 
jew li jitħallsu ftit ħafna, partikolarment in-nisa, qed jaqgħu taħt il-linja tal-faqar filwaqt li 
mhumiex uffiċjalment reġistrati bħala qiegħda;

F. billi hawn nuqqas ta’ informazzjoni u data affidabbli, preċiża u komparabbli dwar is-
sitwazzjoni, il-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-arranġamenti tas-sigurtà soċjali biex jiġu 
kkumbinati x-xogħol u l-kura fir-rigward tal-persuni li jaħdmu għal rashom;

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu pprovduti sistemi ta' sigurtà soċjali u tal-kura tas-saħħa mtejba u 
tiġi promossa l-assigurazzjoni soċjali għall-persuni li jaħdmu għal rashom; jistieden lill-
Istati Membri biex jorbtu d-drittijiet tas-sigurtà soċjali u tal-protezzjoni soċjali mal-
individwu minflok mal-kuntratti tax-xogħol, biex b’hekk ikun garantit livell diċenti tal-
protezzjoni soċjali għal kulħadd, inkluż għall-persuni li jaħdmu għal rashom u kwalunkwe 
konjuġi jew sħab li jipparteċipaw fl-attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom jew 
ħaddiema oħra, ikun li jkun it-tip ta’ kuntratt jew status ta’ impjieg tagħhom;

2. Jenfasizza l-fatt li l-istatistika disponibbli dwar l-impjiegi għan-nisa jindikaw li huwa 
aktar probabbli li n-nisa jkollhom impjiegi prekarji u li dawn għandhom riskju akbar li 
jitkeċċew, u li din is-sitwazzjoni tnaqqas il-livell ta’ kemm huma protetti minn sistemi ta’ 
sigurtà soċjali;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħaddiema u l-persuni li 
jaħdmu għal rashom kollha jkollhom aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja bir-ridistribuzzjoni 
tal-fondi nazzjonali u tal-UE eżistenti mill-ħaddiema li għandhom kuntratti permanenti 
biss għall-ħaddiema kollha, ikun li jkun it-tip ta' kuntratt tagħhom, u l-persuni li jaħdmu 



PE519.823v02-00 4/7 AD\1009102MT.doc

MT

għal rashom;

4. Jenfasizza l-fatt li d-diskrepanza bejn l-impjieg tan-nisa u l-irġiel fl-Ewropa għadha 
sinifikanti, filwaqt li l-promozzjoni tal-impjieg indipendenti għan-nisa jista’ jkollha rwol 
importanti fit-tnaqqis tal-faqar;

5. Jenfasizza l-ħtieġa għat-titjib ta', u t-trasparenza fi, is-sistemi tas-sigurtà soċjali f’ċerti 
Stati Membri bl-għan li jinkisbu standards ta’ kontribuzzjoni iktar ġusti għall-persuni li 
jaħdmu għal rashom, b’mod partikolari fir-rigward tal-liv tat-tqala u l-maternità;

6. Jiddeplora l-fatt li t-tnaqqis baġitarju u l-privatizzazzjonijiet li qegħdin iwettqu bosta Stati 
Membri fis-sistemi tagħhom tas-saħħa pubblika qed ikissru s-sistemi pubbliċi tas-sigurtà 
soċjali u jimminaw id-dritt tal-ħaddiema u ċ-ċittadini b'mod ġenerali għall-protezzjoni 
soċjali; jiddeplora b’mod partikolari t-tnaqqis fil-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva, li 
jaffettwa lin-nisa b’mod speċjali, u jirriżulta biex iċ-ċitoloġiji, il-mamografiji u l-kontrolli 
ġinekoloġiċi jiġu mtawwla u ma jibqgħux isiru kull sena;

7. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li f'xi Stati Membri, il-popolazzjonijiet li qegħin jixjieħu, ir-
rati baxxi tat-twelid u s-swieq tax-xogħol li qegħdin jinbidlu, jistgħu jżidu l-urġenza għal 
riforma tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, inklużi pensjonijiet, sabiex tiġi garantita s-
sostenibbiltà tagħom; jenfasizza l-fatt li, iktar ta’ spiss mill-irġiel, in-nisa jwaqqfu l-
karrieri tagħhom jew jieħdu xogħol part-time biex jieħdu ħsieb it-tfal jew persuni 
dipendenti oħra, li jista’ jirriżulta f'impatt negattiv fuq il-pensjoni tagħhom u jesponihom 
għal riskju akbar ta’ faqar; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, iqisu dawn il-perjodi ta’ 
waqfien mill-karriera bħala perjodi assigurati meta jiġu determinati d-drittijiet għall-
pensjoni u l-kalkolu tagħhom; jenfasizza l-fatt li r-riformi għandhom jinvolvu s-sħab 
soċjali bi qbil mad-dritt u l-prattika nazzjonali, kif ukoll il-partijiet interessati rilevanti, u 
għandhom jiġu kkomunikati kif xieraq liċ-ċittadin;

8. Jenfasizza l-fatt li d-Direttiva 2010/41/UE dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom tirrikjedi li l-
Istati Membri jindirizzaw l-ostakoli kollha li jipprojbixxu lin-nisa u l-konjuġi jew l-
imsieħba taħghom rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali milli jibbenefikaw minn protezzjoni 
soċjali għal liema għandhom dritt taħt il-liġi nazzjonali;

9. Jirrimarka li liv tal-ġenituri itwal u mħallas aħjar, maqsum bejn l-irġiel u n-nisa u meqjus 
bħala xogħol full-time għall-finijiet tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, jista’ jkun ta’ inċentiv 
kbir biex tiżdied ir-rata tat-twelid;

10. Jistieden lill-imsieħba soċjali Ewropej, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistudjaw il-
kwistjoni ta’ persuni li jaħdmu għal rashom li jkunu dipendenti u jsibu soluzzjonijiet 
prattiċi, partikolarment f’dawk is-setturi fejn l-attivitajiet transkonfinali għandhom rwol 
importanti u fost gruppi vulnerabbli bħall-ħaddiema domestiċi u l-ħaddiema li jitħallsu 
ftit;

11. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu u jiffaċilitaw l-awtoorganizzazzjoni fost il-
persuni li jaħdmu għal rashom, speċjalment tan-nisa, biex tiżdied il-kapaċità tagħhom biex 
jiddefendu l-interessi kollettivi tagħhom;

12. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw id-disponibbiltà ta’ faċilitajiet ta’ kura għat-tfal u tal-



AD\1009102MT.doc 5/7 PE519.823v02-00

MT

edukazzjoni bi prezz raġonevoli u biex jiżguraw l-aċċess għal persuni li jaħdmu għal 
rashom għal servizzi pubbliċi u vantaġġi tat-taxxa jew soċjali rilevanti fil-qasam tal-kura 
għat-tfal;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi reviżjoni ambizzjuża tad-Direttiva 2010/41/UE 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw 
attività li fiha jaħdmu għal rashom sabiex jiġu garantiti standards ogħla għal drittijiet 
minimi ta’ liv tal-maternità, il-paternità, l-adozzjoni, il-kura u l-ulied, u biex l-Istati 
Membri jkunu responsabbli biex jiżguraw li l-persuni li jaħdmu għal rashom ikunu 
intitolati għal dawn id-drittijiet ta' liv skont is-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom; jistieden 
lill-Kunsill jadotta pożizzjoni komuni dwar ir-reviżjoni proposta, approvata mill-
Parlament, tad-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta’ mizuri biex 
jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal 
u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu; ifakkar li l-proposta adottata mill-
Parlament fiha miżuri importanti f’dan il-qasam li jippromwovu bilanċ bejn il-ħajja tax-
xogħol u dik tal-familja għall-irġiel u n-nisa;

14. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw il-possibbiltà għall-ħaddiema kollha, inklużi l-
persuni li jaħdmu għal rashom u kwalunkwe konjuġi jew l-imsieħba tagħhom li 
jipparteċipaw fl-attivitajiet tagħhom, li jħalltu r-responsabbiltajiet tax-xogħol u tal-kura, 
inkluż billi jaċċelleraw l-applikazzjoni tal-Artikoli 7 u 8 tad-Direttiva 2010/41/UE tas-
7 ta’ Lulju 2010, u billi, fuq talba tagħhom, il-ħaddiem jingħataw il-flessibbiltà rigward il-
ħin tax-xogħol, it-telexogħol u xogħol part-time għall-finijiet ta' kura tal-minorenni u l-
persuni dipendenti, u sabiex dan jinkiseb mingħajr ebda telf tal-benefiċċji soċjali tal-
ħaddiema sabiex jiġi evitat li ma jkollhomx possibbiltà oħra biex jiżguraw il-flessibbiltà 
ħlief li jagħżlu li jaħdmu għal rashom b'mod dipendenti jew involontarju;

15. Jistieden lill-Istati Membri jgħaddu leġiżlazzjoni biex jiġġieldu kontra l-użu ta’ ħaddiema 
‘foloz’ li jaħdmu għal rashom, forma ta' impjieg prekarja li taffettwa lin-nisa b'mod 
partikolari, u jħeġġeġ lis-sħab soċjali jagħmlu skambju tal-aqwa prattika rigward is-
servizzi pprovduti lill-persuni li jaħdmu għal rashom, biex jiġi indirizzat l-impjieg 'falz' ta' 
persuni li jaħdmu għal rashom u l-organizzazzjoni ta' persuni ġenwini li jaħdmu għal 
rashom;

16. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw il-politiki u s-servizzi soċjali għall-kura tat-tfal, l-
anzjani u persuni dipendenti oħra biex jippermettu lill-irġiel u lin-nisa jkomplu l-attività 
professjonali tagħhom jekk din tkun l-għażla tagħhom;

17. Jenfasizza l-ħtieġa li jingħataw opportunitajiet għal aktar taħriġ u taħriġ mill-ġdid tal-
impjegati, dawk li jaħdmu għal rashom u dawk li jiċċaqilqu minn impjieg lejn impjieg 
għal rashom; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, ineħħu l-ostakoli għal aktar taħriġ u 
taħriġ mill-ġdid, u jippromwovu t-tagħlim tul il-ħajja għal kulħadd;

18. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-aċċess tan-nisa weħidhom u n-nisa leżbjani għat-
trattamenti ta’ fertilità u riproduzzjoni assistita;

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiġbru data affidabbli, preċiża u 
komparabbli sensittiva għall-ġeneru u jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni u l-
protezzjoni soċjali ta' persuni li jaħdmu għal rashom, kif ukoll ix-xejriet tas-suq tax-
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xogħol li għandhom impatt fuq il-persuni li jaħdmu għal rashom, fost oħrajn billi jiġu 
inklużi kwistjonijiet li jirrigwardaw il-persuni li jaħdmu għal rashom fl-Istħarriġ dwar il-
Forza tax-Xogħol Ewropea.
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