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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 t-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli ġdida m'għandhiex tintuża bħala skuża biex 
jitnaqqsu bosta miżuri ta' ugwaljanza, iżda għandha minflok titqies bħala opportunità 
unika biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tal-UE, peress li dan huwa 
prerekwiżit biex jiġi żgurat it-tkabbir sostenibbli, u biex jiġu ssodisfati d-domandi tat-
trasformazzjoni ekoloġika f’soċjetà li qed tixjieħ,

B. billi t-tranżizzjoni għal ekonomija sostenibbli ġdida ma għandhiex tkun pretest biex il-
ħaddiema l-aktar vulnerabbli u l-anqas kwalifikati jiġu esklużi mis-suq tal-impjiegi; billi, 
għalhekk, hemm bżonn li jiġi evitat l-effett ta' 'xkumatura', li l-ewwel vittmi tiegħu jkunu 
l-ħaddiema l-anqas kwalifikati,

C. billi, skont studji riċenti, il-preżenza tan-nisa fil-livelli kollha tar-responsabilità tipprovdi 
valur miżjud għall-intrapriżi, b'mod partikulari fir-rigward tal-prestazzjoni ekonomika 
tagħhom,

D. billi n-nisa jiksbu l-biċċa l-kbira tal-lawrji universitarji fl-UE u huma fil-maġġoranza fil-
korsijiet tal-kummerċ, tal-maniġment u tal-liġi imma jibqgħu f’minoranza fil-
pożizzjonijiet ta’ responsabilità fil-kumpaniji u l-korpi pubbliċi,

E. billi, speċifikament minħabba l-isterjotipi sessisti li jeżistu fl-edukazzjoni u fis-soċjetà, in-
nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fl-oqsma li, bi żball, huma meqjusa bħala “maskili”, 
bħat-teknoloġija informatika, l-inġinerija, il-fiżika u l-okkupazzjonijiet tekniċi bħall-
mekkanika u l-bini,

F. billi ekonomija ġdida se tissawwar f’soċjetà li qed tixjieħ bi kwantità ta’ ħaddiema dejjem 
tonqos, fatt li jwassal għall-bżonn li aktar nisa jiġu mħajra biex iwettqu xogħol bi ħlas billi 
tiġi adattata l-organizzazzjoni tax-xogħol u billi dawk kollha li jimpjegaw fis-setturi 
kollha jitħejjew għal forza tax-xogħol aktar varjata,

1. Jenfasizza li huwa biss billi tiżdied il-parteċipazzjoni femminili fis-suq tax-xogħol 
Ewropew li nistgħu nutilizzaw kompletament il-potenzjal tat-tkabbir u l-potenzjal tal-
ħolqien tal-impjiegi fl-ekonomija l-ġdida, billi t-tnaqqis tad-distakk bejn ir-rati tal-irġiel u 
n-nisa impjegati kien ir-raġuni għal nofs iż-żieda fir-rata globali tal-impjiegi fl-Ewropa u 
kwart tat-tkabbir ekonomiku annwali mill-1995;

2. Jenfasizza li hu importanti li wieħed jiffoka fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi fit-tranżizzjoni 
għal ekonomija sostenibbli ġdida, peress li hemm aktar ċans li n-nisa jsibu ruħhom 
f'pożizzjoni ta' nuqqas ta' sigurtà fis-suq tax-xogħol minħabba l-kundizzjonijiet prekarji ta' 
xogħol u differenza konsistenti fil-pagi bbażata fuq il-ġeneru; jirrikonoxxi l-bżonn li n-
nisa jingħataw għażla dwar it-tip ta’ xogħol li jagħmlu, jekk ikunu jixtiequ jaħdmu; jitlob 
li jiġu żviluppati politiki tas-suq tax-xogħol fil-livell tal-Istati Membri li jindirizzaw id-
dimensjoni tal-ġenerui, li jkunu akkumpanjati bi programmi li jagħtu s-setgħa u l-fiduċja 



PE440.172v03-00 4/7 AD\823328MT.doc

MT

lin-nisa; ifakkar li dan jista’ jinkiseb billi jingħata standard ogħla ta' edukazzjoni għall-
bniet u n-nisa f’suġġetti li normalment ikunu ddominati mill-irġiel;

3. Jemmen li, meta wieħed iqis li s-segregazzjoni tal-ġeneri fl-impjiegi, fejn il-valur tax-
xogħlijiet u l-pagi tagħhom ivarjaw skont jekk humiex prinċipalment xogħlijiet maskili 
jew femminili, hi sors ewlieni ta’ inugwaljanzi, li x-xogħlijiet ekoloġiċi jistgħu jkunu 
mekkaniżmu biex ix-xogħol tan-nisa jkun jista' jiġi rrimunerat aħjar sabiex jiġu żgurati 
kisbiet soċjali għall-ħaddiema nisa u b'hekk tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-bilanċ bejn il-
ġeneri u d-distakk fil-pagi bejn il-ġeneri;

4. Jitlob li jkun hemm inizjattiva tal-UE biex jiżdied l-għarfien fost dawk li jimpjegaw, 
speċjalment fis-setturi li tradizzjonalment huma ddominati mill-irġiel, tal-bżonn u l-
benefiċċji ta’ forza tax-xogħol aktar varjata f’soċjetà li qed tixjieħ u biex toffrilhom l-
għodda li biha jitħejjew għal aktar diversità;

5. Jenfasizza li “l-impjiegi ekoloġiċi” għandhom il-potenzjal li jsiru sezzjoni ta’ tkabbir 
ewlenija fis-suq tax-xogħol Ewropew tal-futur, li llum aktar minn 20 miljun impjieg fl-
Unjoni Ewropea jistgħu jitqiesu bħala “ekoloġiċi” u li l-evidenza reċenti turi li l-impjiegi 
fis-settur tal-enerġija li tiġġedded waħedhom għandhom il-potenzjal li jirduppjaw għal 2.8 
miljuni sal-2020; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li n-
nisa jibbenefikaw b’mod ugwali;

6. Jirrimarka li l-investiment fl-infrastruttura soċjali jagħti l-opportunità biex l-Ewropa tiġi 
mmodernizzata u biex tiġi promossa l-ugwaljanza, u jista’ jitqies bħala strateġija parallela 
għall-immodernizzar tal-infrastruttura fiżika permezz tal-investiment fit-teknoloġiji 
ekoloġiċi; jikkunsidra li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha għalhekk tkun prijorità 
politika u għodda essenzjali;

7. Jirrimarka li – filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li 30% biss tal-intraprendituri kollha 
huma nisa, u ftit nisa jaħdmu għal rashom – l-ostakoli li bħalissa jipprevjenu lin-nisa milli 
jsiru intraprendituri għandhom jitneħħew, peress li l-intraprendituri huma kruċjali għall-
produttività u għat-tkabbir f'ekonomija sostenibbli;

8. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu xi miżuri effikaċi – b’mod partikulari, miżuri leġiżlattivi 
– biex titrawwem preżenza bbilanċjata ta’ nisa u rġiel fil-pożizzjonijiet ta’ responsabilità 
fil-kumpaniji u l-korpi politiċi; jilqa’ d-deċiżjoni tal-Gvern Norveġiż li jimponi 
rappreżentanza minima ta’ 40% ta’ kull ġeneru fuq il-bordijiet tad-diretturi kemm tal-
kumpaniji privati kif ukoll ta’ dawk pubbliċi;

9. Jenfasizza li huwa essenzjali li jsir sforz immirat biex jiġi żgurat l-aċċess tan-nisa għall-
edukazzjoni fil-livelli kollha billi jiġu miġġielda l-isterjotipi sessisti, u biex jiġi pprovdut 
it-tagħlim tul il-ħajja biex tiġi eliminata s-segregazzjoni sesswali fis-suq tax-xogħol; jitlob 
li jingħata taħriġ adegwat biex jiġi evitat li jkun hemm sottorappreżentanza ta' ħaddiema 
nisa fl-impjiegi ekoloġiċi, filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li jekk in-nisa jagħżlu b'mod 
massiv li ma jiħdux sehem fix-xjenza u t-teknoloġija, it-tkabbir u s-sostenibilità fl-Ewropa 
jixxekklu u ħafna tfajliet ta’ talent u kkwalifikati jitħallew fil-periferija tal-impjiegi u taċ-
ċertezza ekonomika;

10. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu politiki ta’ opportunitajiet indaqs għall-impjiegi u 
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biex jadottaw prattiki ta’ ħidma li jgħinu l-ħajja tal-familja bħala prerekwiżit għal tkabbir 
sostenibbli kemm f’termini ekonomiċi kif ukoll f’termini ambjentali;

11. Jitlob li jkun hemm inizjattiva speċifika tal-UE biex il-bniet jiġu attratti lejn il-
professjonijiet marbuta mal-matematika, l-informatika, ix-xjenzi naturali u t-teknoloġija u 
biex jiġu miġġielda l-isterjotipi li għadhom jiddominaw dawn il-professjonijiet; jisħaq fuq 
il-fatt li r-rwol tal-midja u l-edukazzjoni hu fundamentali fil-ġlieda kontra sterjotipi ta’ din 
ix-xorta;

12. Jenfasizza li, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim 
tul il-ħajja, għandha tingħata aktar attenzjoni biex in-nisa u l-irġiel jitħallew jissodisfaw ir-
rwoli tal-familja u l-obbligi ta’ kura tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex 
jiżguraw possibilitajiet ta' servizzi ta' kura tat-tfal għall-but ta’ kulħadd, flessibbli u ta' 
kwalità għolja;

13. Jisħaq fuq il-fatt li t-tfajliet, fit-tranżizzjoni bejn l-iskola u x-xogħol, għandhom jiġu 
ggwidati lejn l-apprendistati, fejn mhumiex rappreżentati biżżejjed, u dan għandu jiġi 
promoss permezz ta’ ppjanar konġunt bejn l-iskejjel, l-universitajiet, l-aġenziji ta' taħriġ 
u/jew id-ditti ta’ taħriġ, sabiex jiksbu ħiliet u kapaċitajiet speċifiċi – anke fil-livelli 
avvanzati u speċjalizzati – permezz tal-esperjenza tax-xogħol u billi jaħdmu fuq bażi 
regolari, minflok fuq bażi prekarja, u bil-prospettiva ta' sodisfazzjon; 

14. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità ogħla lill-impjiegi ekoloġiċi 
għan-nisa fil-kuntest tal-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), filwaqt li jitqies il-
fatt li l-FSE jiffinanzja proġetti ta' taħriġ f'oqsma bħall-enerġija li tiġġedded u l-
ekoturiżmu; jenfasizza li huma meħtieġa sforzi akbar biex tiżdied ir-rata ta' 
parteċipazzjoni tan-nisa fi proġetti appoġġati mill-FSE, li bħalissa hija ta' inqas minn 10%; 
jitlob li jiġi introdott l-ibbaġitjar skont il-ġeneru fil-FSE kif ukoll fil-pjanijiet ta’ rkupru u 
l-programmi għall-aġġustament strutturali sabiex jiġi żgurat li l-programmi ta’ dan it-tip 
jiġbdu u jintegraw lin-nisa bl-istess mod;

15. Jisħaq fuq il-fatt li l-isforzi istituzzjonali li saru biex jinħolqu l-impjiegi f’ekonomija 
sostenibbli ġdida għandu jkollhom l-għan ukoll li jsaħħu l-kapaċitajiet professjonali tal-
ifqar ħaddiema, li wkoll huma forza dinamika fis-suq tal-impjiegi;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali lill-ifqar ċittadini, b’mod partikulari 
lin-nisa li jgħaddu minn faqar estrem fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum u li għalihom l-
integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tirrikjedi miżuri ta’ akkumpanjament speċifiċi;

17. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lil dawk nazzjonali biex, flimkien mal-kumpaniji u s-
sħab soċjali, jagħtu attenzjoni speċjali lill-integrazzjoni tan-nisa minn minoranzi 
marġinalizzati, bħan-nisa Rom;

18. Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lil dawk nazzjonali biex jindirizzaw il-kwistjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-ekonomija sostenibbli l-ġdida permezz ta’ snin tematiċi 
Ewropej, bħas-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali (2010), 
is-Sena Ewropea tal-Volontarjat (2011) u l-proposta għal Sena Ewropea għax-Xjuħija 
Attiva u s-Solidarjetà Interġenerazzjonali (2012), sabiex jiġi enfasizzat l-impatt tat-tisħiħ 
tad-diversi politiki settorjali;
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19. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fit-trejdjunjins f'setturi ta' impjiegi 
mhux tradizzjonali, peress li l-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa, bħad-dritt għal paga 
ugwali, il-lif għall-maternità, ħinijiet tax-xogħol ġusti u ambjent tax-xogħol mhux 
diskriminatorju huma deċiżivi biex l-impjiegi fl-ekonomija l-ġdida jkunu soċjalment 
sostenibbli;

20. Jistieden lill-Istati Membri jirrikjedu lill-kumpaniji pubbliċi u privati jiżviluppaw pjanijiet 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, kif ukoll sistema ta’ rappurtar dwar il-
progress miksub.
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