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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 filwaqt li 58.9% tal-kwalifiki universitarji konferiti fl-Unjoni Ewropea jingħataw lin-
nisa, il-figura korrispondenti fil-livell ta’ Ph.D. hija biss 43% u terġa' hija aktar baxxa 
f'livell ta' professur sħiħ, u billi 15% biss ta' professuri ta' Grad A huma nisa,

B. billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni jisimha “Impetu ġdid għall-kooperazzjoni 
Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex tiġi appoġġjata l-istrateġija Ewropa 
2020” (COM(2010) 0296) naqset milli tqis id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi,

1. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw programmi nazzjonali għall-edukazzjoni u t-
taħriġ vokazzjonali (VET) li jinkludu l-perspettiva tas-sessi, jippromwovu l-integrazzjoni 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi f’dan il-qasam bħala prijorità għal azzjonijiet u miżuri futuri 
f'dan il-qasam u jiggarantixxu opportunitajiet indaqs għan-nisa kollha fis-suq tax-xogħol 
hu x’inhu l-istatus legali, ir-razza, l-età, l-orjentament sesswali, l-oriġini etnika jew ir-
reliġjon tagħhom; jenfasizza l-importanza tal-prattiki tat-tagħlim imfassla biex 
jinkuraġġixxu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u jikkumbattu l-isterjotipi prekonċepiti;

2. Jinnota li taħriġ vokazzjonali ta’ standard għoli huwa bbażat fuq edukazzjoni ġenerali 
soda li tkun newtrali fir-rigward tal-ġeneru u jħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw li l-
materjali użati għat-tagħlim ma jkunx fihom mudelli ta’ karrieri li huma speċifiċi għal xi 
ġeneru partikolari ħalli jiġi żgurat li l-interessi tas-subien u tal-bniet fil-possibilitajiet 
kollha ta’ karriera jitqajmu sa mill-bidu nett;

3. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkonkludu l-edukazzjoni bażika b’valutazzjoni tax-'xeħta 
għal karrieri'.

4. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jinkorraġixxu l-istabbiliment ta' sħubijiet 
effettivi bejn il-partijiet interessati fl-edukazzjoni, sħab soċjali u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u kooperazzjoni akbar man-negozju sabiex tiġi indirizzata d-dimensjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi f’dik li hi edukazzjoni u r-relevanza tat-taħriġ;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u liċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali 
(Cedefop) jinkludu d-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-segwitu għall-
Communiqué ta’ Bruges dwar it-titjib tal-Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-
Taħriġ Vokazzjonali għall-perjodu 2011-2010 speċjalment f’dak li hu aċċess għat-
tagħlim tul il-ħajja kollha ħalli n-nisa u l-irġiel ikollhom opportunitajiet li jitgħallmu fi 
kwalunkwe stadju tal-ħajja u billi r-rotot li jwasslu għall-edukazzjoni u t-taħriġ isiru aktar 
miftuħa u flessibbli;

6. Jinnota li s-sistema dupliċi (edukazzjoni prattika u skolastika) qed toħroġ ta' suċċess 
f’ċerti Stati Membri grazzi għall-kooperazzjoni tal-kumpaniji u l-interazzjoni tal-
inizjattivi fil-provvediment ta’ taħriġ li għandu x’jaqsam ma’ karrieri;
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7. Jistieden lill-Istati Membri – inlinja mal-objettivi u l-inizjattivi li l-aktar jispikkaw tal-
Ewropa 2020 – biex itejbu r-rabtiet bejn taħriġ vokazzjonali u l-bżonnijiet fis-suq tax-
xogħol, pereżempju billi jtejbu s-servizzi ta’ gwida fil-qasam akkademiku u f’dak tal-
karrieri u jinkoraġġixxu perjodi ta’ taħriġ u kuntratti ta’ apprendistat għan-nisa, u biex 
joħolqu opportunitajiet ġodda għal taħriġ inkluż fl-oqsma xjentifiċi, matematiċi u 
teknoloġiċi sabiex tiżdied il-kapaċità tan-nisa li jsibu xogħol f’oqsma tekniċi u xjentifiċi 
u f'impjiegi mhux tradizzjonali u fis-setturi tal-ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-
karbonju;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw aċċess ta' kwalità għolja, mifrux sew, 
flessibbli u bi prezz xieraq għan-nisa għal edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, flimkien 
ma' gwida speċifika u għoti ta’ pariri dwar il-karriera dwar il-kwalifiki f’kull tip ta’ 
professjoni, li huma rilevanti għal nisa minn ambjenti diversi, bil-ħsieb li jiġu integrati 
b’mod effikaċi f’impjiegi ta’ kwalità tajba b’pagi diċenti, li jipprovdu soluzzjoni għall-
bżonnijiet ta' taħriġ multi-dimensjonali tagħhom, bħalma huma:

- edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali maħsub għal ħtiġiet speċifiċi ħalli jkun sostnut l-
iżvilupp tal-karrieri;

- rotot accessibbli mit-tehid tat-taghlim informali ghat-tehid tat-taghlim formali;

- sensibilità ghal stili differenti ta’ taghlim;

- access ghal mudelli ta’ rwoli u ghal konsulenti esperti u ta’ fiducja (mentors);

- żvilupp ta’ programmi adattati ghal arrangamenti ta’ xoghol flessibbli u kuntratti ta’ hin 
parzjali;

- għażliet adattati ta' tagħlim bl-Internet;

9. Jistieden lill-Istati Membri, bil-ħsieb li l-ħajja tal-familja u l-karrieri jiġu armonizzati 
bejniethom u n-nisa fiz-zoni rurali jiġu megħjuna, joffru tagħlim ulterjuri fit-teknoloġija 
tal-kompjuters ħalli l-impjegati femminili jingħataw il-possibilità li jaħdmu mid-dar 
ukoll;

10. Jenfasizza kemm huma ta’ importanza magguri l-kisba u t-titjib tal-proficjenza 
multilingwi bhala mezz li biha jissahhu l-kunfidenza li wiehed ikollu fih innifsu, l-
adattabilità u l-hiliet interkulturali;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw l-aħjar użu tal-fondi strutturali, 
inkluż il-Fond Soċjali Ewropew, għall-programmi speċifiċi li jippromwovu tagħlim tul il-
ħajja u jimmiraw li jħeġġu aktar nisa jipparteċipaw fis-sistema VET u jżidu r-rata tal-
parteċipazzjoni tagħhom fiha, mhux l-anqas permezz ta’ miżuri ffinanzjati kif jixraq, 
imfassla speċifikament biex dan il-għan jintlaħaq; jitlob li jiġu żviluppati azzjonijiet 
speċifiċi fil-proġett pilota Erasmus għall-Imprendituri Żgħażagħ sabiex tiġi inkuraġġuta l-
intraprenditorija fost in-nisa;

12. Jenfasizza r-rwol li għandhom l-għalliema u dawk li jħarrġu lill-oħrajn fit-trawwim tal-
perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-VET u jitlob għall-iżvilupp ta’ programmi ta’ 
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mobilità bħalma huma l-programm Leonardo da Vinċi u l-programm għall-apprendisti, 
b’azzjonijiet speċifiċi li jindirizzaw lin-nisa bil-għan li tiġi ffaċilitata l-akkwiżizzjoni tul 
il-ħajja kollha tal-ħiliet relevanti bil-ħsieb li jiġu integrati jew integrati mill-ġdid fis-suq 
tax-xogħol

13. Jitlob ghal inizjattiva specifika tal-UE biex il-bniet jingibdu lejn il-professjonijiet MINT 
(matematika, informatika, xjenzi naturali u teknologija) u biex jigu miggielda l-isterjotipi 
li ghadhom jiddominaw dawn il-professjonijiet; jisħaq li l-mezzi tax-xandir u l-
edukazzjoni għandhom rwol essenzjali fit-taqbida kontra dawn l–isterjotipi;

14. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw inċentivi għal min iħaddem biex tiġi 
ffaċilitata l-provvista ta' taħriġ li huwa effettiv mil-lat tal-ispejjeż u flessibbli f'mikro-
impriżi u impriżi żgħar, adattat għall-bżonnijiet tan-nisa; iheggeg lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri kollha jaghmlu sforzi determinati biex jiggieldu kontra l-inugwaljanzi fil-
pagi bejn l-irgiel u n-nisa, bil-hsieb li sal-2020 tigi eliminata d-differenzjali li hemm 
bhalissa ta’ 18% bbazata fuq il-generu;

15. Jistieden lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jipprevedu l-iffaċilitar tal-kumbinazzjoni tal-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, it-tagħlim u l-ħajja tal-familja f'dawk li huma 
indukrar disponibbli tat-tfal, ħinijiet prattiċi ta’ lezzjonijiet li jistgħu jiġu kkumbinati mal-
ħinijiet tal-iskola tat-tfal.
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