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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-politiki dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti 
biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi, b'mod partikolari billi jistimulaw l-inklużjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jnaqqsu r-riskju tal-faqar fost in-nisa u t-tfal,

B. billi l-għomor tan-nisa huwa itwal minn dak tal-irġiel u d-differenza, li qed tiżdied, fit-tul 
mistenni tal-ħajja bejn l-irġiel u n-nisa tista' tpoġġi lil nisa kbar fl-età f'sitwazzjoni ta' 
iżolament, dipendenza u faqar,

C. billi t-tixjiħ tal-popolazzjoni Ewropea jirrappreżenta waħda mill-isfidi ewlenin li ġejjin 
għall-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa pubblika, b'żieda fil-piż ta' 
ċertu mard kroniku, li wħud minnu jolqot partikolarment lin-nisa, u billi l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali ser ikollhom rwol kruċjali x'jaqdu fl-iżgurar tal-kontinwità, 
is-sikurezza u l-kwalità fit-tqassim tas-servizzi tal-kura tas-saħħa u tas-saħħa pubblika,

1. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, reġjonali. lokali u tal-UE, fi ħdan il-qafas 
tal-politika ta' koeżjoni u fid-dawl tal-istrateġija Ewropa 2020, biex jimpenjaw ruħhom 
iktar f’analiżi tal-effikaċja tal-miżuri tal-integrazzjoni tal-ġeneru u tal-ugwaljanza tas-sessi 
fil-politika ta' koeżjoni, u ta' miżuri li jiġġieldu d-diskriminazzjoni, partikolarment fil-
kuntest ġdid tal-bidla demografika kkaratterizzata mit-tixjiħ tal-popolazzjoni u minn flussi 
migratorji sostanzjali kemm minn pajjiżi terzi fl-UE kif ukoll fi ħdan l-UE mil-Lvant 
għall-Punent, u miż-żoni rurali għal dawk urbani, filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari 
lin-nisa li qed isofru mill-esklużjoni soċjali;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-awtoritajiet kollha 
reġjonali u lokali madwar l-UE inkludew miżuri tal-integrazzjoni tal-ġeneru fil-proposti 
tagħhom għall-finanzjament waqt il-perjodu li jmiss tal-ipprogrammar tal-politika ta' 
koeżjoni, flimkien mal-objettiv li jitnaqqsu l-impatti negattivi tal-bidla demografika;

3. Jirrimarka li l-politiki rigward il-kura u l-provvista tas-servizzi tal-kura huma 
intrinsikament relatati mal-ilħiq tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u jenfasizza li n-
nuqqas ta' servizzi tal-kura bi prezz raġonevoli, li jkunu aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
f'ħafna mill-pajjiżi tal-UE u l-fatt li x-xogħol fil-qasam tal-kura mhijiex maqsuma bl-istess 
mod bejn in-nisa u l-irġiel għandhom impatt negattiv u dirett fuq il-ħila tal-mara li 
tipparteċipa fl-aspetti kollha tal-ħajja soċjali, ekonomika, kulturali u politika;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fiċ-ċiklu tal-politika ta' koeżjoni li jmiss, tintroduċi 
proġetti u programmi speċifiċi, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali, tiżviluppa u 
ttejjeb il-parteċipazzjoni attiva tal-mara fl-SMEs – li tista' ttejeb b'mod dirett l-impjiegi 
tan-nisa u tipprevjeni 'ħrib tal-imħuħ' ta’ żgħażagħ miż-żoni rurali lejn dawk urbani jew 
pajjiżi oħra – bil-għan li titbaxxa r-rata ta' tnaqqis tal-popolazzjoni;

5. Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, reġjonali, lokali u tal-UE, biex jaġixxu 
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skont l-oqsma rispettivi tal-kompetenza tagħhom u bħala parti mill-politika ta' koeżjoni 
għall-perjodu li jmiss, joħolqu dispożizzjoni għall-miżuri ta' appoġġ finanzjarju għall-
maternità u l-kura tat-tfal bil-ħruġ ta' vawċers, bonusijiet u ċekkijiet, biex jippromwovu l-
għoti ta' servizzi tal-kura tat-tfal u tal-familja u benefiċċji relatati, u jimplimentaw miżuri 
effikaċi li jippermettu li n-nies jirrikonċiljaw il-ħajja professjonali u dik tal-familja, 
filwaqt li jitqiesu l-ħinijiet flessibbli tax-xogħol għall-ġenituri (b'għażla libera) u biżżejjed 
servizzi tal-kura ta' kwalità għolja u bi prezz raġonevoli għat-tfal, persuni anzjani u 
dipendenti oħra li jippermettu lill-ġenituri, speċjalment lill-ommijiet, li jgħaqqdu il-ħajja 
professjonali u dik tal-familja; jenfasizza li ċerti pajjiżi introduċew politiki xierqa dwar ir-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik tal-familja, b’tali mod li l-persuni ngħataw l-
opportunità jagħżlu b'mod liberu bejn alternattivi reali u ekwivalenti, bil-għan li jgħollu 
kemm ir-rati ta' parteċipazzjoni tal-irġiel u tan-nisa fis-suq tax-xogħol kif ukoll ir-rati tat-
twelid;

6. Iqis, għal dan il-għan, li t-telexogħol għandu jkun żviluppat kull fejn hu possibbli, fuq il-
bażi ta' leġiżlazzjoni ambizzjuża li tirrikonċilja l-interessi tal-ħaddiema u l-kummerċ;

7. Iqis li, fid-dawl tal-bidliet demografiċi li qed isiru fl-Ewropa u bil-ħsieb ta' trawwim ta' 
bilanċ aħjar bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja, għandu jkun allokat appoġġ 
finanzjarju akbar skont l-istrateġija tal-politika ta' koeżjoni l-ġdida ta' wara l-2013, għad-
dispożizzjoni ta' faċilitajiet ta' kura għal dawk it-tfal li m'għandhomx l-età għall-iskola;

8. Jenfasizza l-importanza kruċjali u dejjem ikbar tal-awtoritajiet lokali u reġjonali Ewropej 
fil-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel biex iħabbtu wiċċhom mal-
isfida demokrafika, u jħeġġiġhom jintegraw politiki rilevanti dwar din il-kwistjoni fil-
proġetti tagħhom ta’ kooperazzjoni diċentralizzata, sabiex ikun permess l-aċċess tan-nisa 
– speċjalment dawk l-aktar vulnerabbli, inklużi l-immigranti, dawk li jappartjenu għal 
minoranzi, nisa b'diżabilità, nisa li jkunu sfaw vittmi ta' vjolenza minħabba l-ġeneru 
tagħhom, nisa qiegħda ta' età aktar minn 45 sena – għat-teknoloġiji tal-informazzjoni l-
ġodda u għall-mikrofinanzjament għall-attivitajiet kummerċjali;

9. Jitlob lill-Eurostat jinkludi fl-Indiċi ta’ Żvilupp Uman (IDH) reġjonali, fatturi ta’ xogħol 
inviżibbli bla ħlas, b'analiżi skont il-ġeneru, li tqis ir-rwol tripplu li sikwit għandhom in-
nisa bħala ommijiet, ulied u nanniet, bħala element kumplimentari fl-infrastrutturi soċjali 
reġjonali stabbiliti, għalkemm għadhom mhux xierqa, wara l-istudju riċenti tal-OKŻE bl-
isem “ 1;

10. Jirreferi għall-iżbilanċ enormi bejn l-irġiel u n-nisa fil-qsim tar-responsabbiltajiet tad-dar, 
li jwasslu l-aktar biex in-nisa jagħżlu arranġamenti ta' xogħol flessibbli jew saħansitra 
jabbandunaw l-impjieg tagħhom, b'impatt fuq l-iżvilupp tal-karriera tan-nisa, fuq id-
diverġenza fil-paga bejn il-ġeneri u fuq l-akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni;

11. Jitlob lill-Eurostat jeżamina u jiżviluppa indikaturi biex ikejjel u jivvalorizza l-
parteċipazzjoni tan-nisa u tal-irġiel fl-attivitajiet ta’ volontarjat, sabiex tingħata 
importanza lill-kontribut tan-nisa u tal-irġiel għall-koeżjoni soċjali skont ir-reġjuni, u biex 
titjieb il-kwalità tal-ħajja, speċjalment tan-nies li qed jgħixu fil-faqar;

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing
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12. Iqis li x-xogħol volontarju magħmul minn nisa għandu jkun akkreditat bħala esperjenza 
professjonali, għandu jkun rikonoxxut kif suppost u m'għandux jirriżulta li n-nisa jiġu 
ppenalizzati f'termini ta' intitolamenti għall-assigurazzjoni tas-saħħa u l-pensjoni tal-
irtirar;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi inizjattivi speċifiċi, fil-kuntest tas-Sena 
Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet, iddedikati għall-
attivitajiet tan-nisa ta’ età akbar sabiex tivvalorizza l-impenn tagħhom għall-koeżjoni 
soċjali u territorjali; jenfasizza li l-prinċipju tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet hu 
wieħed mill-elementi strutturali tal-mudell Ewropew soċjali u għalhekk għall-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali; jappella għal azzjoni li tippromwovi soluzzjonijiet ta' 
rtirar flessibbli u tgħaqqad il-pensjonijiet ma' xogħol fuq bażi part-time sabiex in-nisa 
jkunu inkoraġġiti jibqgħu għal aktar żmien fis-suq tax-xogħol; jitlob li, bil-għan li jżommu 
dan il-prinċipju, l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jadottaw metodu attiv fuq diversi livelli 
u jkunu involuti fil-garanzija ta' servizzi soċjali ta' kwalità għolja b'interess ġenerali;

14. Jitlob lill-Istati Membri jsaħħu l-adegwatezza tal-pensjonijiet billi jiġġieldu d-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru fis-suq tax-xogħol, speċjalment billi jnaqqsu d-
diverġenza bejn il-ġeneri dwar il-karrieri u l-pagi u jiżguraw li fl-iskemi tal-pensjoni jkun 
hemm kumpens għaż-żmien iddedikat għall-kura tal-familja;

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali jinkoraġġixxu forom differenti ta' 
appoġġ għal familji li jieħdu r-responsabbiltà ta' persuni anzjani dipendenti;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu forom ta' taħriġ u 
edukazzjoni interġenerazzjonali, bl-involviment, ngħidu aħna, taż-żgħażagħ, tal-iskejjel u 
tal-assoċjazzjonijiet fi proġetti tat-taħriġ tal-ICT għall-anzjani, jew bl-iżvilupp ta' ħiliet ta' 
anzjani fi proġetti ekstrakurrikulari;

17. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali jiżviluppaw u jappoġġjaw forom ta' 
involviment ta' persuni anzjani f'attivitajiet ta' taħriġ formali u informali u f'xogħol 
volontarju, kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva tagħhom fil-ħajja tal-komunità;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lill-impatti fuq is-saħħa pubblika u 
tindirizza b'azzjonijiet xierqa l-piż li qed jikber tal-mard li jolqot in-nisa u l-irġiel, l-aktar 
billi l-iskrining tal-kanċer għan-nisa u l-irġiel jitħalla jiġi ffinanzjat fil-qafas tad-diversi 
strumenti tal-politika ta' koeżjoni, b'attenzjoni speċjali fuq ir-reġjuni li jintlaħqu inqas mis-
servizz pubbliku tas-saħħa.
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