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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 l-kriżi ekonomika kurrenti kellha effetti negattivi fuq il-mobilità u laqtgħet bl-iktar 
mod aħrax lill-ħaddiema temporanji u dawk part-time, u billi n-nisa jikkostitwixxu waħda 
mill-kategoriji l-iktar effettwati;

B. billi d-differenza fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel (bħala medja n-nisa fl-UE jaqilgħu 
madwar 17.5% inqas mill-irġiel għal xogħol ugwali) kif ukoll is-suq tax-xogħol segregat 
skont il-ġeneru, in-nuqqas ta' kundizzjonijiet adegwati ta' xogħol, l-isterjotipi persistenti u 
r-riskju tad-diskriminazzjoni tal-ġeneru huma ostakli maġġuri għall-mobilità tan-nisa; billi 
l-fatturi marbuta mal-familja u man-netwerk soċjali, il-faċilitajiet tal-kura tat-tfal, l-
akkomodazzjoni u l-kundizzjonijiet tal-ambjent lokali huma wkoll ostakli għan-nisa biex 
dawn jeżerċitaw id-dritt tal-moviment ħieles;

C. billi differenzi qawwija fil-ġeneri huma viżibbli fir-rigward tal-mobilità tal-ħaddiema fl-
UE (l-irġiel jirraportaw li ċċaqalqu minħabba impjieg ġdid jew trasferiment tal-impjieg 
b'ħafna iktar frekwenza min-nisa, 44% f'paragun ma' 27% rispettivament1); billi hemm 
bżonn ta' monitoraġġ aħjar tal-fenomenu tal-mobilità, ibbażat fuq data maqsuma skont il-
ġeneru, 

1. Jitlob lill-Kummisjsoni tirrevedi d-Direttiva dwar pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa fl-
Ewropa2; Iħeġġeġ bil-qawwi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw 
politiki nazzjonali (bil-parteċipazzjoni ta’ nisa fit-tfassil tagħhom) li jistgħu jeqirdu d-
differenza fil-pagi bejn il-ġeneri u li jiffokaw fuq l-integrazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol u jippromwovu opportunitajiet indaqs, bħala fatturi li jistgħu jikkontribwixxu biex 
titjieb il-mobilità tal-ħaddiema tal-UE;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippubblikaw data dwar il-pagi fis-settur pubbliku u jqawwu t-
trasparenza tat-tendenzi tal-pagi b’tali mod li jevitaw li d-diverġenzi tal-pagi jissuktaw 
jew jitwessgħu; 

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-livell għoli ta’ 'ħela tal-imħuħ' tan-nisa, jiġifieri li l-
kwalifiki tal-ħaddiema mobbli ma jiġux utilizzati biżżejjed, fenomenu li jidher b’mod 
partikolari fis-settur tal-infermiera u tax-xogħol domestiku, li huwa dominat ħafna min-
nisa; iħeġġeġ lill-Istati Membri, f’dan il-kuntest, jimplimentaw sewwa r-regolamenti tal-
UE dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki;

4. Jenfasizza li l-ħaddiema nisa li jmorru f’pajjiżi ieħor għal xogħol li jinvolvi l-kura tat-tfal 
jew tax-xjuħ, bħalma huma babysitters, au-pairs, nannies jew infermieri, spiss jitħaddmu 

                                               
1 Studju tal-Eurofound "Il-mobilità fl-Ewropa - il-pass 'l quddiem".
2 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol 
(tfassil mill-ġdid), ĠU L 204, 26.07.2006 p.23.
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minn entitajiet privati bħal familji jew membri tal-familji u b’hekk jispiċċaw jaħdmu 
mingħajr kuntratt jew illegalment, u konsegwentement ma jkollhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom l-ebda dritt jew benefiċċju tas-sigurtà soċjali, tal-kura tas-saħħa eċċ.;

5. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva 2004/38/KE 
bla diskriminazzjoni, inkluża għal raġunijiet tal-orjentazzjoni sesswali; ifakkar lill-
Kummissjoni f’talbiet preċedenti biex tiżgura l-moviment liberu taċ-ċittadini kollha tal-
UE u l-familji tagħhom, inklużi sew is-sħubijiet irreġistrati kif ukoll iż-żwiġijiet, 
indipendentement mill-orjentazzjoni sesswali tal-persuni;

6. Jitlob lill-Istati Membri jissorveljaw is-sitwazzjoni tal-ħaddiema fil-kura tat-tfal jew tax-
xjuħ u jipprovdu lill-ħaddiema nisa li jkunu sejrin jaħdmu f’impjiegi ta’ dan it-tip f’pajjiżi 
barranin bl-informazzjoni kollha meħtieġa inkluż dwar l-aċċess għal impjiegi u taħriġ 
leġittimi f’dan il-qasam, drittijiet soċjali, il-kura tas-saħħa, eċċ., kif ukoll pariri dwar l-
impjiegi legali u twissija kontra t-theddidiet potenzjali tas-suq tax-xogħol mhux bil-ktieb;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissorveljaw ir-rwol ta’ aġenziji u 
organizzazzjonijiet li joffru impjiegi lil ħaddiema minn Stati Membri oħra, u jidentifikaw 
impjiegi illegali jew mhux bil-ktieb potenzjali jew aġenziji jew organizzazzjonijiet li 
jipprovdu impjiegi fittizji;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, f'dawk il-każi meta l-ħaddiema jiċċaqalqu mas-sieħeb jew is-
sieħba u t-tfal tagħhom, biex jipprovdu servizzi adegwati – u multiligwi – għall-unità tal-
familja, pereżempju, faċilitajiet ta' kura tat-tfal, skejjel preliminari, skejjel u servizzi 
mediċi, kif ukoll aċċess għal servizzi pubbliċi tal-impjiegi għall-għajnuna taż-żwieġ jew 
tas-sħab tal-ħaddiema li jmorru jfittxu x-xogħol fi Stat Membru ieħor ;

9. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar id-differenzi eżistenti bejn l-Istati Membri dwar 
l-allowances tal-familji, speċjalment għal dawk numerużi, li jikkawżaw effetti 
diskriminatorji fl-implimentazzjoni tal-prinċipju tal-moviment liberu tal-ħaddiema;

10. Jissottolinja li l-Istati Membri għandhom itejbu s-sitwazzjoni tat-tfal li l-ġenituri tagħhom 
iħalluhom warajhom, u jgħinuhom biex jiżviluppaw normalment u jibbenefikaw mill-
edukazzjoni u jkollhom ħajja soċjali adegwata;

11. Jenfasizza li l-estensjoni tal-perjodu għall-eliminazzjoni tal-ostakoli tranżizzjonali dwar il-
moviment liberu tal-ħaddiema għall-Istati Membri li ssieħbu fl-2007 se jkollha 
konsegwenzi ħżiena fuq in-nisa milquta miż-żieda tal-qgħad wara l-kriżi ekonomika, 
minħabba li m'għandhomx l-istess għażliet ta' flessibbiltà bħall-irġiel; jenfasizza l-fatt li, 
jekk jissoktaw ir-restrizzjonijiet tad-drittijiet tagħhom għall-moviment liberu, dawn jiġu 
esposti addizzjonalment għall-faqar, l-emarġinazzjoni u l-esklużjoni soċjali;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta proposti għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet li jippermettu 
li l-familji bit-tfal jużaw id-dritt tagħhom għall-mobilità billi jiddefinixxu miri minimi 
vinkolanti dwar id-disponibilità tal-kura tat-tfal u għal-lif minħabba l-kura, bħal-lif tal-
paternità; jistieden lill-Istati Membri jintegraw it-tfal tal-ħaddiema li jagħmlu użu mid-
dritt għall-mobilità fis-sistemi tal-edukazzjoni tagħhom;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu kull sforz biex jiżguraw ir-rikonoxximent reċiproku 
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tad-diplomi u tal-kwalifiki professjonali, u jħallu li r-reġistri tal-kontribuzzjonijiet tal-
assigurazzjoni soċjali jinġabru flimkien ħalli jkunu jistgħu jiġu stabbiliti d-drittijiet għas-
sigurta soċjali u l-benefiċċji tal-welfare; 

14. Jitlob lill-Istati Membri joħolqu mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni mmirati biex jipprevjenu 
effetti devastanti ta’ dan it-tip fuq il-familji, speċjalment fuq it-tfal, ikkawżati mill-firda 
mill-ġenituri tagħhom u mill-bogħod bejniethom;

15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu lill-ħaddiema u 'l-familji tagħhom 
b'informazzjoni komprensiva u l-possibilità li jipparteċipaw f'netwerks soċjali sabiex 
ikunu jistgħu jiġu informati, b’lingwa li jifhmu, dwar id-drittijiet tagħhom u l-benefiċċji 
potenzjali disponibbli għalihom fl-Istat Membru ospitanti, bħall-aċċess għal servizzi 
pubbliċi tal-impjieg, b'mod partikolari dwar id-drittijiet u l-benefiċċji marbuta mas-sigurtà 
soċjali, il-kura tat-tfal, il-kura ta’ dawk li mhumiex fil-qagħda li jgħixu indipendentement, 
il-kura tas-saħħa, u l-opportunitajiet ta' taħriġ, bħal korsijiet tal-lingwi u attivitajiet tal-
komunità lokali; iqis li, fl-interessi tal-kopertura komprensiva, għandu jiġi stabbilit fl-
Istati Membri ambjent komuni tal-informazzjoni onlajn;

16. Jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakoli għall-mobilità tal-ħaddiema billi joffru lin-
nisa li jsegwu lil żwieġhom jew sħabhom fi Stat Membru ieħor servizzi f’lokhom bħalma 
huma korsijiet maħsuba biex jiffaċilitawlhom l-integrazzjoni fl-ambjent soċjali u kulturali 
ġdid tagħhom, pereżempju korsijiet tal-lingwa u korsijiet vokazzjonali;

17. Jilqa’ inizjattivi meħuda mill-Kummissjoni, bħall-Mekkaniżmu għall-Promozzjoni tal-
Mobilità tan-Nisa WO.M.EN, u jistedinha testendi u ttejjeb l-ambitu tal-proġetti mmirati 
biex iżidu l-mobilità tal-ħaddiema nisa;

18. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu punti ta’ kuntatt għall-ħaddiema mobbli 
domestiċi u tal-kura b’relazzjoni individwali ma’ min iħaddimhom, b’tali mod li 
jingħataw il-mezzi biex jistabbilixxu netwerk li jagħmilha possibbli għalihom li jkunu 
infurmati dwar drittijiethom.
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