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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-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha impatt konsiderevoli fuq il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali fl-Ewropa, li hi affetwata minn, fost affarijiet oħra, il-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li għandha l-kapaċità li tiggarantixxi li n-nisa 
u l-irġiel ikollhom l-istess opportunitajiet fir-rigward tal-aċċess għal edukazzjoni ta’ 
kwalità għolja, xogħol diċenti u l-iżvilupp ta’ karriera professjonali, li se tagħti spinta 
wkoll lill-popolazzjoni attiva u ttejjeb il-ħiliet disponibbli, u b’hekk tkun qed tgħin biex 
jiżdied it-tkabbir u tittejjeb il-kompetittività;

B. billi 7% biss mill-finanzjament tal-FSE għall-perjodu 2000-2006 ntuża biex jiġu 
ffinanzjati miżuri għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi, fuq l-
istess perjodu, il-miżuri li jipprovdu appoġġ (dirett jew indirett) għall-opportunitajiet 
indaqs issussidjati mill-FEŻR irrappreżentaw 21% tal-iffinanzjar totali,

C. billi jeżistu differenzi reġjonali sinifikanti fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u 
billi bħala medja l-parteċipazzjoni tan-nisa hija aktar baxxa minn dik tal-irġiel u n-nisa 
jaqilgħu anqas mill-irġiel; billi din iċ-ċirkustanza tista’ tiġi spjegata parzjalment mill-fatt li 
n-nisa jsibuha aktar diffiċli biex jirrikonċiljaw ix-xogħol u l-familja, peress li ġeneralment 
huma n-nisa li huma responsabbli li jieħdu ħsieb lit-tfal u dipendenti oħra,

D. billi n-nisa jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-popolazzjoni bi kwalifiki fl-edukazzjoni 
għolja, u din ix-xejra madankollu għadha ma ttraduċietx ruħha f'livellar tar-rati tal-
impjiegi; billi, fl-istess ħin, hemm ħafna aktar nisa minn irġiel fost il-gruppi bl-agħar 
edukazzjoni fost il-popolazzjoni, minkejja l-fatt li, matul iż-żmien, din is-sitwazzjoni qed 
tinbidel b’mod sinifikanti,

E. billi f’sittax-il Stat Membru r-riskju tal-faqar estrem għan-nisa huwa akbar minn dak 
għall-irġiel, u billi hemm ħafna aktar nisa fost dawk li huma impjegati b'kundizzjonijiet 
prekarji, speċjalment fl-inħawi rurali,

F. billi l-opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-irġiel u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
kwestjonijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri huma espressament indikati fir-Regolamenti 
dwar il-Fondi Strutturali bħala dimensjonijiet trasversali tal-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-politiki;

G. billi, bħala medja, nofs dawk li jipparteċipaw f’attivitajiet organizzati mill-FSE fi ħdan il-
qafas tal-politiki dwar l-impjiegi attivi huma nisa,

1. Jinsisti, fil-kuntest tal-politika ta’ koeżjoni, fuq il-bżonn li jiżdied l-appoġġ finanzjarju 
ddedikat għal miżuri li jippermettu li n-nisa u l-irġiel jirrikonċiljaw aħjar il-ħajja 
professjonali u l-ħajja tal-familja, b’mod partikolari kundizzjonijiet tax-xogħol aktar 
flessibbli u provvista suffiċjenti ta’ servizzi ta' kura tat-tfal u servizzi ta' kura ta' 
dipendenti oħra li jkunu ta' kwalità għolja u bi prezzijiet għall-but ta' kulħadd, li se 
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jippermettu li l-missirijiet, u speċjalment l-ommijiet, jgħaqqdu x-xogħol u l-familja, ħaġa 
li hi ta' ġid għall-koeżjoni soċjali peress li tippromwovi l-opportunitajiet indaqs u r-rwol 
tal-familja u tiffavorixxi r-rwol ta' ġenitur, kif ukoll il-koeżjoni ekonomika billi żżid il-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol;

2. Jisħaq fuq il-fatt li rati ogħla ta’ impjiegi huma wieħed mill-fatturi prinċipali għat-tkabbir; 
jirrimarka, bl-istess mod, li jekk għandu jintlaħaq l-objettiv ta’ rata ta’ impjiegi ta’ 75% 
fost in-nies ta’ bejn l-età ta’ 20 u 64 sena ffissata fl-Istrateġija Ewropa 2020, jeħtieġ mhux 
biss li jitnaqqas il-qgħad imma wkoll li n-nies li bħalissa mhumiex attivi, ħafna minnhom 
nisa, jiġu integrati fis-suq tax-xogħol;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu imfassla miżuri innovattivi għall-ġlieda kontra l-faqar immirati 
lejn in-nisa li l-pożizzjoni tagħhom hija vulnerabbli, b’mod partikolari n-nisa immigranti, 
in-nisa waħedhom u nisa b’familji kbar;

4. Jiddispjaċih li l-progress li sar lejn il-kisba tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq 
tax-xogħol kien limitat ħafna u jenfasizza li l-parti l-kbira tal-pajjiżi tal-UE għadhom qed 
jonqsu milli jimplimentaw l-integrazzjoni tal-kwestjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-
politiki tagħhom u milli jwettqu valutazzjonijiet sistematiċi tal-impatt tal-politiki tagħhom 
mill-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif tirrimarka l-Kummissjoni fil-Ħames 
Rapport ta’ Koeżjoni;

5. Jemmen li l-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew għandu jkompli jiffoka prinċipalment fuq 
iż-żieda fil-livelli ta’ impjiegi, il-finanzjament ta’ miżuri mmirati lejn il-gruppi 
żvantaġġati (in-nisa, iż-żgħażagħ, dawk qiegħda fuq perjodu twil, l-immigranti, il-
minoranzi, il-persuni b’diżabilità, eċċ.) li jeħtieġu appoġġ biex isibu impjieg, il-
promozzjoni tat-taħriġ vokazzjonali kontinwu, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bejn il-
ġeneri fl-għażla ta' karriera u ta' xogħol, l-appoġġ tal-parteċipazzjoni tan-nisa fl-attivitajiet 
xjentifiċi u teknoloġiċi u l-għajnuna biex nisa jistabbilixxu negozju, kif ukoll il-
kofinanzjament ta’ inizjattivi ekonomiċi individwali minn persuni barra mis-suq tax-
xogħol, inklużi b’mod partikolari n-nisa ta’ aktar minn 45 sena;

6. Jemmen li, fl-interessi tal-integrazzjoni sħiħa tagħhom fis-suq tax-xogħol, il-persuni 
impjegati taħt kundizzjonijiet prekarji għandhom ikunu intitolati bl-istess mod bħal dawk 
qiegħda biex jieħdu sehem fil-programmi ta’ stimulu tal-impjiegi kkofinanzjati mill-fondi 
strutturali;

7. Jenfasizza l-kontribut importanti li ta l-FEŻR għall-integrazzjoni tal-kwestjonijiet tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-oqsma relevanti kollha, b’mod partikolari l-għoti ta’ għajnuna 
għat-taħriġ u l-edukazzjoni, għall-intraprendituri nisa u għall-investiment fil-faċilitajiet li 
jipprovdu kura tat-tfal, tax-xjuħ u ta’ dipendenti oħra;

8. Jitlob li r-Regolament tal-FAEŻR jiġi emendat ħalli, bħalma jiġri bil-FSE, ikunu jistgħu 
jittieħdu miżuri proattivi għal appoġġ għan-nisa fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-
2020, li kienet ħaġa fattibbli fil-perjodi preċedenti imma mhux fil-perjodu attwali, u li se 
jkollha effetti pożittivi ħafna fuq l-impjiegi tan-nisa fiż-żoni rurali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, fil-kuntest tal-politika ta’ koeżjoni, it-tisħiħ tal-
edukazzjoni vokazzjonali tan-nisa, u lill-Istati Membri jkomplu jiżviluppaw “programmi 
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ta’ tagħlim tul il-ħajja” u inizjattivi li jirrigwardaw it-tixjiħ attiv, speċjalment wara li l-
kriżi kellha effetti ta’ detriment fuq il-gruppi l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà bħalma huma 
n-nisa aktar imdaħħla fiż-żmien, in-nisa minn minoranzi etniċi u n-nisa żvantaġġati;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprevedu miżuri speċifiċi li jinvolvu 
riżorsi u proċeduri eżistenti - pereżempju fondi ta’ garanzija - biex jitnedew inizjattivi ta’ 
mikrofinanzjament u ta’ mikrokreditu li jkunu mmirati prinċipalment lejn in-nisa;

11. Jappoġġa lill-Kummissjoni fir-riforma tagħha tal-politika ta’ koeżjoni, anke billi l-
finanzjament jiġi ffuktar fuq għadd iżgħar ta' prijoritajiet, b’miżuri mmirati u objettivi 
strateġiċi, bil-kundizzjoni li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol tibqa' 
prijorità għolja fil-perjodu l-ġdid;

12. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu fi ħdan l-Awtoritajiet tal-Immaniġġjar unitajiet ta’ 
għarfien espert fil-qasam tal-integrazzjoni tal-kwestjonijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
l-opportunitajiet indaqs, jintroduċu proċedura ta' valutazzjoni tal-impatt li tqis l-
ugwaljanza bejn is-sessi waqt il-fażi tal-għażla u jikkontrollaw strettament l-eżiti u r-
riżultati tal-programmi implimentati f’dak li jirrigwarda l-progress fil-qasam tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri;

13. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jsostnu l-impenn tagħhom 
għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, in-nondiskriminazzjoni u l-aċċess għan-nies b’diżabilità 
għall-istadji kollha tal-implimentazzjoni tal-programmi; jesprimi t-tħassib tiegħu għall-fatt 
li, għalkemm il-programmi kollha espliċitament isemmu l-ugwaljanza, din mhux dejjem 
titqies meta jkunu qed jiġu implimentati l-programmi, kif ħareġ biċ-ċar meta l-
applikazzjoni u r-riżultati tagħhom ġew ivvalutati;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan ta’ azzjoni biex jiġu determinati objettivi speċifiċi 
u li jistgħu jitkejlu b'kalendarju speċifikat, kif imsemmi fid-dokument li jakkumpanja “L-
istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015” u jiġbed l-attenzjoni għall-
ħtieġa li l-attivitajiet tal-Kummissjoni jiġu sorveljati;

15. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jiżguraw implimentazjoni 
effikaċi tal-istrumenti finanzjarji kollha disponibbli fil-livell Ewropew biex jappoġġaw l-
inklużjoni fis-suq tax-xogħol għal kulħadd, b’mod partikolari l-gruppi l-aktar vulnerabbli 
tan-nisa (nisa b’diżabilitajiet, emigranti, nisa li jappartienu għall-minoranzi, nisa li kienu 
vittmi ta’ vjolenza sessista, nisa bi ftit taħriġ, eċċ.);

16. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu objettivi speċifiċi għall-
mobilità, l-edukazzjoni u t-taħriġ Ewropej u għall-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
professjonali għan-nisa, fis-settur iddedikat għall-proġetti transnazzjonali taħt il-Fond
Soċjali Ewropew;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu linji gwida biex il-Fond 
Soċjali Ewropew jintuża b’mod li se jiżgura li l-ħiliet u l-kapaċitajiet speċjalizzati tan-nisa 
żgħażagħ jittejbu f’dawk is-setturi li fihom għandhom inqas preżenza, skont l-istrateġija 
għall-iżvilupp reġjonali tal-innovazzjoni u tal-impjiegi ta' kwalità.
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