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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 s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali jiżvolġu rwol essenzjali fil-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni, fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-
dinjità tal-bniedem, u fil-promozzjoni tal-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà fost il-ġenerazzjonijiet, il-protezzjoni tad-drittijiet tat-
tfal, l-ibbilanċjar tal-ħajja privata u professjonali u l-kisba ta' koeżjoni ekonomika, soċjali 
u reġjonali, 

B. billi s-segregazzjoni bejn is-sessi fis-servizzi soċjali, kemm dik settorjali u 
okkupazzjonali, tħalli impatt negattiv fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-livell tal-pagi u 
billi x-xogħol domestiku u x-xogħol tal-kura tat-tfal u tal-anzjani mingħajr ħlas fil-parti l-
kbira tiegħu jitwettaq min-nisa,

C. billi s-servizzi soċjali ta' interess ġenerali, u b'mod partikolari l-aċċess għas-servizzi għall-
kura tat-tfal, tal-anzjani u ta' dipendenti oħrajn, huma essenzjali biex ikun hemm 
parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u tal-irġiel fis-suq tax-xogħol, fl-edukazzjoni u t-taħriġ,

D. billi l-espansjoni tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali kienet forza qawwija biex tattira 
aktar nisa jidħlu fis-suq tax-xogħol,

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iżommu d-disponibilità ta’ servizzi soċjali li jkunu għall-
but ta’ kulħadd u ta’ kwalità għolja l-istess bħal f’matul perjodi ta’ tkabbir ekonomiku 
mgħaġġel, u sabiex jiggarantixxu aċċess mhux diskriminatorju u mingħajr ma jingħata 
kont ta' razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabilità, età, orjentament 
sesswali jew kundizzjonijiet ta’ xogħol;  iqis li s-servizzi soċjali huma fundamentali biex 
tkun żgurata l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, peress li flimkien mas-servizzi tas-saħħa u l-
faċilitajiet għall-kura tat-tfal, dawn jirrappreżentaw wieħed mill-elementi ewlenin fl-
isforzi biex jiżdiedu r-rati ta' impjieg tan-nisa u tal-ugwaljanza b'mod ġenerali;

2. Jinsisti fuq il-ħtieġa li l-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali, kif ukoll il-prospetti 
ekonomiċi tal-ġejjieni, ma jitħallewx jipperikolaw l-iżvilupp tas-servizzi soċjali ta' 
interess ġenerali, peress li dan jista jkun ta' ħsara għat-tkabbir fir-rati tal-impjiegi u għat-
tkabbir ekonomiku fit-tul fl-UE, għaż-żieda tal-kontribuzzjonijiet fiskali, għaż-żieda fir-
rata ta' twelid u għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

3. Jinnota li l-espansjoni tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali (SGI) kienet forza qawwija 
biex tattira aktar nisa jidħlu fil-forza tax-xogħol, jirreferi wkoll għall-istħarriġ fuq il-Forza 
tax-Xogħol tal-2008 li juri li 79% tal-forza tax-xogħol fis-servizzi tas-saħħa tal-bniedem, 
81% fis-servizzi ta' kura residenzjali u 83% fl-attivitajiet ta' ħidma soċjali mhux 
residenzjali, kienu nisa;

4. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu strateġiji ta' assistenza soċjali moderni u 
proattivi sabiex jiżguraw effettività u effiċjenzi fl-infiq soċjali, filwaqt li jikkunsidraw 
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ukoll prinċipji ta' ugwaljanza bejn is-sessi; jinnota li dawn il-politiki, inkluża l-
promozzjoni ta' swieq tax-xogħol inklużivi, il-prevenzjoni u r-riabilitazzjoni, jistgħu jkunu 
jeħtieġu aktar fondi fil-bidu, iżda għandhom iwasslu għal iffrankar fl-infiq u jtejbu l-
kwalità fir-riżultati fuq medda twila ta' żmien;

5. Jitlob, bil-għan li jitfasslu servizzi mmirati, kemm jista' jkun, fuq il-bżonnijiet individwali 
tal-utenti u biex titjieb il-kwalità tas-servizz, li tingħata aktar attenzjoni għall-bżonn ta' 
korsijiet ta' taħriġ u ta' tħejjija għall-persuni li jaħdmu ma' gruppi partikolarment 
vulnerabbli, bħat-tfal, żgħażagħ problematiċi u anzjani;

6. Jenfasizza l-fatt li huwa essenzjali li jkunu promossi orjentazzjoni aktar b'saħħitha favur l-
utent u l-iżvilupp aktar b'saħħtu tal-kapaċitajiet tal-utent, biex titqies il-perspettiva tal-
ġeneru u biex jissaħħaħ l-aċċess għad-drittijiet soċjali, partikolarment għal gruppi 
żvantaġġati, inklużi ommijiet weħidhom, nisa b'diżabilità, nisa vittmi ta' vjolenza tal-
ġeneru, nisa immigranti, nisa li jappartjenu għal minoranzi, nisa bi ftit kwalifiki u nisa 
anzjani, billi dawn il-gruppi huma speċjalment vulnerabbli u jirriskjaw aktar il-faqar, 
f'kuntest fejn il-ħtieġa tas-servizzi qed issir aktar sofistikata u komplikata; jistieden lill-
Kummissjoni sabiex tiżgura u tipproteġi l-aċċess universali għall-kura tas-saħħa u s-
servizzi soċjali u tipproponi strateġiji effikaċi fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
multipla;

7. Jirrakkomanda lill-Istati Membri, biex fid-definizzjoni ta' servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali, jikkunsidraw servizzi speċifiċi għall-ġeneru, speċjalment servizzi konsultattivi u 
soċjali mfassla b'mod partikolari għan-nisa, u servizzi importanti li jikkontribwixxu għall-
kwalità tal-ħajja u għall-ugwaljanza tan-nisa, bħal servizzi tas-saħħa, b'mod partikolari 
servizzi ta' saħħa sesswali u riproduttiva, edukazzjoni u l-kura tal-anzjani;

8. Jitlob lill-Kummissjoni tuża l-promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs bħala indikatur ta' 
valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali;

9. Jinnota li l-kriżi ekonomika u finanzjarja u wkoll il-politiki ta' awsterità imposti mill-Istati 
Membri, ma għandhomx iħeġġu d-diżinvestiment fl-SSGIs, iżda minflok għandhom 
jingħataw l-importanza li jistħoqqilhom, peress li dawn is-servizzi jeħtieġu jiġu 
kkonsolidati aktar biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tan-nisa;

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu valutazzjoni tal-impatt tal-ġeneru 
għas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali differenti u jiżguraw li l-valutazzjoni tal-
attivitajiet proposti tal-UE minn perspettiva ta' ugwaljanza bejn is-sessi ssir proċess 
regolari u trasparenti b'riżultati li jidhru, u li l-perspettiva tal-ġeneru tiġi inkluża fil-baġit 
għall-programmi u l-politiki kollha nazzjonali u tal-UE; jistieden ukoll lill-Kummissjoni 
sabiex tinkludi fir-rapporti ta' monitoraġġ tagħha l-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

11. Jistieden lill-Istati Membri sabiex fil-politiki mmirati sabiex jiksbu bilanċ aħjar bejn ix-
xogħol u l-ħajja, jiżguraw id-disponibilità ta' forom diversifikati ta' servizzi ta' kura tat-tfal 
li jkunu aċċessibbli, ta' kwalità għolja u bi prezz raġonevoli, kif deskritt fl-objettivi ta’ 
Barċellona, u sabiex itejbu l-provvista ta’ servizzi ta’ kura għall-anzjani u persuni 
dipendenti bħala pass essenzjali lejn ugwaljanza għall-irgiel u n-nisa, billi s-servizzi ta' 
kura tat-tfal mhux biss jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, iżda 
joffru wkoll opportunitajiet ta' xogħol; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu 
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azzjoni li tirrikonoxxi l-ħaddiema domestiċi u lil dawk li jipprovdu servizzi ta' kura għall-
anzjani u t-tfal mingħajr ħlas, li spiss huma nisa, u li għandhom rwol importanti ħafna 
għas-sostenibilità tas-sistemi soċjali;

12. Jinnota li minħabba t-tibdil demografiku, is-servizzi ta' kura, tas-saħħa u dawk soċjali 
b'mod ġenerali jirrappreżentaw settur ta' tkabbir li għandu l-potenzjal li joħloq impjiegi 
kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel; jistieden lill-Istati Membri jisfruttaw dan il-
potenzjal billi jsaħħu s-setturi li huma mħallsa anqas u sottovalutati, li fihom hemm wisq 
nisa, billi jtejbu l-pagi, l-infrastrutturi u t-taħriġ professjonali;

13. Jistieden lill-Istati Membri jippromovu ftehimiet bejn l-imsieħba soċjali dwar il-politiki ta' 
bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, u inizjattivi soċjali fil-livell korporattiv u territorjali, 
b'attenzjoni partikolari għall-miżuri pożittivi meħuda fuq bażi kuntrattwali fis-snin reċenti 
u l-esperimenti ffinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew;

14. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li jiġi żgurat li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali jiffaċilitaw l-aċċess għall-akkomodazzjoni soċjali għal nisa fil-bżonn jew li jinsabu 
f'riskju ta' esklużjoni u għal nisa li sfaw vittmi ta' vjolenza tal-ġeneru, f'kull ċirkostanza u 
speċjalment meta dawn ikollhom tfal dipendenti;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu sehem attiv fl-isforzi biex jinkiseb l-objettiv ta' tfassil u 
adozzjoni ta' ġabra ta' regoli miftiehma mis-sieħba soċjali fil-livell tal-UE li għandhom l-
għan li jippromwovu d-drittijiet fundamentali għal opportunitajiet indaqs u l-estensjoni ta' 
garanziji legali marbutin mal-ġeneru biex ikopru l-paga u l-kondizzjonijiet tax-xogħol, l-
aċċess għal miżuri ta' bbilanċjar bejn ix-xogħol u l-ħajja, it-taħriġ, l-iżvilupp tal-karriera u 
s-sikurezza;

16. Jinnota li hu importanti li jiġi salvagwardat l-aċċess tal-aktar nisa vulnerabbli għas-
servizzi ta' taħriġ u ta' impjieg, sabiex tiġi żgurata l-indipendenza finanzjarja u l-inklużjoni 
sħiħa tagħhom fis-soċjetà;

17. Jinnota l-fatt li sabiex fil-futur jiġu evitati diffikultajiet sabiex jinkisbu impjegati 
kwalifikati, nuqqas ta' staff u tnaqqis fil-kwalità tas-servizzi soċjali ta' interess ġenerali, l-
Istati Membri għandhom jagħtu aktar attenzjoni għall-kwistjoni ta' paga deċenti għall-
persuni li jaħdmu fis-servizzi tas-saħħa u dawk soċjali; jinnota li huma sewwa sew dawn 
is-setturi fejn fis-snin reċenti, inħolqu l-akbar numru ta' impjiegi, b'mod partikolari għan-
nisa;

18. Jinnota l-bżonn li jingħata rikonoxximent akbar lix-xogħol imwettaq minn persuni 
impjegati fis-settur tas-servizzi soċjali, li l-maġġoranza tagħhom huma nisa, peress li x-
xogħol tagħhom hu diffiċli u jitlob attitudni sensittiva u impenn personali qawwi u mhux 
soċjalment prestiġjuż ħafna;

19. Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu – inkluż b'inċentivi fiskali u għajnuna finanzjarja 
speċifika – forom ta' għajnuna fid-dar u appoġġ għall-anzjani u għall-persuni vulnerabbli, 
speċjalment in-nisa, u biex inaqqsu l-impatt negattiv fuq l-impjieg ta' qraba, b'mod 
partikolari nisa, li jieħdu ħsieb membri tal-familja dipendenti.
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