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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:

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta’ 
Kwalunkwe Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Frar 20091 dwar in-non-diskriminazzjoni 
fuq il-bażi tas-sessi u s-solidarjetà interġenerazzjonali,

A. billi d-dimensjoni speċifika għal-ġeneru li tirrigwarda r-relazzjonijiet bejn il-
ġenerazzjonijiet għandha tiġi kkunsidrata,

B. billi, skont il-miri ambizzjużi tar-rata ta’ imjiegi fl-Istrateġija UE 2020, ir-rata ta’ impjiegi 
għan-nisa u l-irġiel bejn 20 u 64 sena għandha tiżdied għal 75% sal-2020, filwaqt li 
simultanjament tiġi ffaċċjata sfida demografika,

C. billi fi żminijiet ta’ tibdil demografiku r-rwol tal-ġenituri huwa partikolarment sinifikattiv, 
peress li huma meħtieġa kemm bħala ħaddiema u biex ikopru r-rwol ta’ ommijiet u 
missirijiet, filwaqt li r-riskju li dan il-piż doppju jaqa’ fuq in-nisa għandu jiġi evitat,

D. billi l-bidla demografika kellha impatt qawwi fuq il-ħajja personali u tax-xogħol, 
speċjalment fil-każ tan-nisa, filwaqt li servizzi insuffiċjenti, pagamenti inadegwati ta’ 
welfare soċjali, in-natura diffiċli tal-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol proprju u li tieħu ż-
żmien, il-perjodi twal f’impjieg inċert u temporanju u n-nuqqas ta’ appoġġ għall-koppji 
żgħażagħ huma fost ir-raġunijiet li għalihom iż-żgħażagħ iħallu tard biex jiffurmaw 
familja u jkollhom it-tfal,

E. billi n-nisa jgħixu aktar fit-tul mill-irġiel u jikkostitwixxu proporzjon tal-popolazzjoni tal-
anzjani li qed jiżdied,

F. billi f'xi Stati Membri u f'xi reġjun fejn hemm sistemi ta' welfare effettivi, flessibbli u 
integrati, ir-rati ta' twelied huma ogħla minkejja l-livell għoli ta' qgħad fost in-nisa,

G. billi l-pajjiżi Ewropej kollha qed ibatu minn nuqqas ta’ artiġjani speċjalisti żgħażagħ, 
filwaqt li l-esperjenza u l-ħiliet ta’ persuni aktar anzjani huma sottovalutati, u għaldaqstant 
jeżisti r-riskju li l-artiġjanta jgħib, speċjalment għal dak li tradizzjonalment hu pprattikat 
aktar min-nisa,

1. Jitlob li tingħata attenzjoni speċjali lill-perspettiva tal-ġeneru meta titqies l-isfida u s-
solidarjetà demografika, għax ir-relazzjonijiet bejn il-ġeneri jsawru ċ-ċiklu kollu tal-ħajja 
mit-twelid sa età avvanzata, filwaqt li jinfluwenzaw l-aċċess għar-riżorsi u l-
opportunitajiet u l-bini ta’ strateġiji f'kull stadju;

2. Iqis li hu essenzjali li tkun inkoraġġita s-solidarjetà interġenerazzjonali, speċjalment fil-
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kuntest tad-dimensjoni tas-sessi, permezz ta’ politiki fiskali mmirati, miżuri biex 
jinkoraġġixxu l-attività fix-xjuħija, politika ta' akkomodazzjoni, u l-ħolqien ta’ netwerks 
integrati ta’ servizzi għat-tfal, l-anzjani u l-persuni b’diżabilità u dipendenti, bil-ħsieb li 
jħallu impatt favorevoli fuq l-ekwilibriju bejn ix-xogħol u l-ħajja;

3. Jenfasizza li l-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa – bħalissa 17% fis-27 Stat tal-UE –
trid tiġi indirizzata, peress li għandha konsegwenzi fil-forma ta’ dħul inqas mit-twelid tal-
ewwel tarbija u, finalment, ta’ pensjonijiet aktar baxxi u rata ogħla tal-faqar fost in-nisa 
ta’ età akbar;

4. Jenfasizza l-importanza ta’ sigurtà soċjali u drittijiet tal-pensjoni bbażata fuq l-individwu 
u li jirrikonoxxu xogħol ta’ kura mingħajr ħlas;

5. Jenfasizza l-fatt li r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-familja hija possibbli biss jekk jekk 
xogħol ta’ kura mingħajr ħlas jinqasam b’mod aktar ugwali bejn in-nisa u l-irġiel u jekk 
jiġu pprovduti servizzi li jieħdu ħsieb il-familja, li jkunu ta’ kwalità tajba, aċċessibbli u bi 
prezzijiet raġonevoli; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw servizzi aċċessibbli, bi 
prezzijiet raġonevoli, flessibbli u ta’ kwalità għolja, u b'mod partikolari, aċċess għall-
faċilitajiet tal-kura tat-tfal billi jiżguraw l-għoti ta’ 50% ta' kura meħtieġa għat-tfal bejn 0 
u 3 snin u 100% tal-kura għal tfal bejn 3 u 6 snin, u aċċess aħjar għall-kura għal 
dipendenti oħra, u arranġamenti adegwati ta’ lif kemm għall-ommijiet u għall-missirijiet;

6. Jirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ azzjoni għat-titjib tal-arranġamenti governanti mhux biss il-lif tal-
maternità imma wkoll il-lif tal-paternità u l-lif tal-ġenituri għall-missirijiet li jaħdmu;

7. Jirrikonoxxi li n-nisa ikbar fl-età fis-suq tax-xogħol spiss isofru diskriminazzjoni diretta 
jew indiretta u diskriminazzjoni multipla: sitwazzjoni li għandha tiġi indirizzata b’mod 
adegwat;

8. Jitlob għal miżuri biex jiġi inkoraġġit ix-xogħol volontarju minn nisa rtirati u minn nisa 
ta’ età ikbar li permezz ta’ dan jagħmlu użu mill-ħiliet professjonali tagħhom;

9. Jirrikonoxxi r-rwol importanti tan-nisa bħala persuni li jieħdu ħsieb oħrajn, li l-
kapaċitajiet tagħhom spiss jiġu sottovalutati u li jistgħu jikkontribwixxu biex 
jirrikonċiljaw aħjar ix-xogħol u l-ħajja tal-familja;

10. Jitlob li jkun hemm involviment akbar tan-nisa minn kull fażi ta’ età fi programmi ta’ 
tagħlim tul il-ħajja;

11. Jitlob lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) jimmonitorja u janalizza 
r-relazzjonijiet fost il-ġenerazzjonijiet, ibbażati fuq indikaturi tal-ġeneru u l-faxxa ta' età.

12. Jitlob għar-rikonoxximent ta’ inizjattivi li jgħinu liż-żgħażagħ u l-anzjani li jixtiequ 
jibdew negozju interġenerazzjonali flimkien;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jeżaminaw mill-ġdid is-sistemi ta’ welfare 
soċjali fejn dawn għadhom jinkludu inugwaljanzi konsiderevoli bejn il-livelli tal-pensjoni 
tal-irġiel u n-nisa, u jintroduċu fatturi korrettivi li jikkunsidraw l-avariji fil-
kontribuzzjonijiet li jirriżultaw minn impjieg temporanju jew responsabilitajiet tal-omm;
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14. Jikkunsidra li s-servizzi domiċiljari għall-anzjani jistgħu jiġu promossi u organizzati billi 
jiġu inkoraġġiti forom awtonomi u kooperattivi ta’ attività, fuq il-bażi ta’ ftehimiet mal-
awtoritajiet lokali u l-introduzzjoni ta’ vouchers dedikati għall-familji;

15. Iqis li wieħed mill-mezzi għat-trattament tal-avarija diġitali – fenomenu li jolqot b’mod 
partikolari lin-nisa, l-aktar dawk anzjani, u jwassal għall-esklużjoni professjonali u soċjali 
– jista' jkun li l-iskejjel jorganizzaw inizjattivi sperimentali ta' litteriżmu fl-IT.
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