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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 wieħed mill-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 huwa li l-livell tal-impjieg tal-irġiel 
u n-nisa fl-UE jiżdied għal 75%, u billi r-rata tal-impjieg tan-nisa fl-UE bħalissa hija ta’ 
58.2%, u hemm diskrepanzi kbar fost l-Istati Membri,

B. billi l-Istrateġija Ewropa 2020 tagħmel enfasi fuq it-trasformazzjoni ekoloġika, fuq is-
settur tal-enerġija li tiġġedded u fuq l-impjiegi ħodor b’użu għoli ta’ xjenza u teknoloġija 
għal ekonomija sostenibbli, u billi n-nisa għadhom mhux rappreżentati biżżejjed kemm 
fil-korsijiet kif ukoll f’impjiegi relatati, li jwassal għal segregazzjoni severa bejn is-sessi 
skont is-setturi,

C. billi, għalkemm il-mikrokreditu huwa għodda essenzjali għall-intraprenditorija tan-nisa u 
l-ħolqien ta’ negozji tal-familja, in-nisa għadhom mhumiex rappreżentati biżżejjed fin-
negozju fl-Unjoni Ewropea, u jirrappreżentaw medja ta’ 30% tal-imprendituri kollha,

D. billi ’l fuq minn 60% tal-istudenti li jiggradwaw mill-universitajiet huma nisa, billi ftit 
wisq nisa u bniet jieħdu t-triq tal-istudji xjentifiċi, u dan iwassal għal segregazzjoni 
settorjali qawwija, u billi d-differenza fis-sessi bejn l-impjiegi tan-nisa u l-irġiel fis-settur 
tal-IT kellha t-tendenza li tiżdied flok tonqos biż-żmien,

E. billi d-differenza bejn is-sessi fis-swieq tax-xogħol fl-UE għadha tippersisti fis-salarji, fix-
xogħol part-time minflok full-time, u fir-rati tal-impjieg, minħabba, fost l-oħrajn, ir-rwol 
bħala ġenituri, u billi s-segregazzjoni tas-swieq tax-xogħol fl-impjiegi hija ostakolu 
ewlieni għal suq tax-xogħol tal-UE li jiffunzjona sewwa,

1. Jenfasizza l-fatt li, sabiex jgħollu r-rata tal-impjieg tan-nisa, l-Istati Membri jridu jagħtu 
attenzjoni speċjali biex ikun hemm implimentazzjoni effikaċi ta’ leġiżlazzjoni kontra d-
diskriminazzjoni u ta’ dispożizzjonijiet li jiffavorixxu l-familja, jippromwovu r-reklutaġġ 
f’impjiegi mhux tradizzjonali permezz ta’ miżuri volontarji u objettivi li jintlaħqu, u joffru 
aċċessibilità u responsabilità; jenfasizza l-importanza li s-suq tax-xogħol u l-ħtiġijiet ta’ 
ħiliet ikunu mmoniterjati; jistieden lill-Istati Membri joffru appoġġ komprensiv lill-
ministeri nazzjonali għall-impjieg u l-edukazzjoni sabiex jiġu implimentati l-programmi 
tal-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi;

2. Jenfasizza li, sabiex ikun hemm ħaddiema nisa b’kompetenzi u kwalifiki għoljin fis-suq 
tax-xogħol, jeħtieġ li n-nisa jkunu jistgħu jidħlu, jirritornaw u javvanzaw fis-suq tax-
xogħol, b’mod partikolari dawk vulnerabbli li jħabbtu wiċċhom ma’ qgħad strutturali u 
diffikultajiet meta jiġu biex jerġgħu jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol, jew minħabba 
xogħlijiet li ntilfu minħabba l-kriżi finanzjarja reċenti, jew wara l-liv ta’ maternità jew 
parentali, jew inkella għal raġunijiet oħra, opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid u aċċess għal 
taħriġ vokazzjonali, irrispettivament mit-tip ta’ kuntratt tax-xogħol, bil-għan li jitjiebu l-
kwalifiki tagħhom; jenfasizza, barra minn hekk, li jeħtieġ li n-nisa jingħataw aċċess u 
inizjattivi biex jipparteċipaw attivament fit-tagħlim tul il-ħajja fl-istadji kollha tal-karrieri 
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tagħhom, u biex jiġu promossi studji tekniċi u ta’ inġinerija fost il-bniet bil-għan li jkun 
hemm adattament flessibbli tal-edukazzjoni u tat-taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, 
b’mod partikolari l-bżonn ta’ ħaddiema bi kwalifiki għoljin;

3. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ investiment fis-sistemi effettivi ta’ gwida għall-edukazzjoni u 
vokazzjonali sabiex in-nisa żgħażagħ jiġu ggwidati jagħżlu ix-xjenza, l-inġinerija jew 
edukazzjoni teknika ogħla, kemm dik akkademika kif ukoll dik mhux akkademika; jinnota 
li trid tingħata attenzjoni partikulari biex il-kompetenzi tal-ICT u l-ħiliet ta’ litteriżmu 
diġitali u ta’ komunikazzjoni jiġu integrati fit-taħriġ vokazzjonali u fil-politiki ta’ tagħlim 
ta’ tul il-ħajja tal-Istati Membri u biex in-nisa jitħeġġew jieħdu vantaġġ minnhom, u biex 
l-opportuniatjiet ta’ taħriġ għan-nisa jitwessgħu sabiex huma jkunu jistgħu jadattaw għall-
bidliet fis-suq tax-xogħol matul il-karrieri tagħhom, u b’hekk iżidu l-presenza tagħhom 
f’setturi strateġiċi għall-iżvilupp fil-ġejjieni; iqis li jinħtieġ li fl-edukazzjoni jiġu 
miġġielda l-isterjotipi tal-ġeneru;

4. Isostni li sabiex il-kwalifiki u l-ħiliet tal-ħaddiema nisa jiġu kkonservati fi spazju 
ekonomiku li dejjem jinbidel u biex dawk li jixtiequ jkunu megħjuna biex imorru lura 
għax-xogħol, huwa essenzjali li l-ħaddiema bil-liv parentali jiġu inklużi wkoll fl-
attivitajiet ta’ taħriġ organizzati minn min jimpjegahom;

5. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jipprevjenu s-segregazzjoni tas-
swieq tax-xogħol billi, fir-riformi strutturali tagħhom tas-suq tax-xogħol, jinkludu 
strumenti, bħall-Fond Soċjali Ewropew (FSE), li jiġġieldu s-segregazzjoni professjonali 
tan-nisa, kif muri kemm fir-rappreżentazzjoni mhux adegwata tan-nisa f’pożizzjonijiet 
ewlenija u fis-suq tax-xogħol maqsum skont is-sessi, permezz ta’ miżuri effikaċi kontra l-
preġudizzji u l-isterjotipi, kif ukoll kontra s-soqfa tal-ħġieġ, permezz tal-iskambju tal-
aħjar prattiki u permezz ta’ indikaturi ta’ benchmarking bejn l-Istati Membri, u miżuri 
leġiżlattivi inklużi kwoti sabiex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-pożizzjonijiet 
ewlenin;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw miżuri għar-rikonċilajzzjoni 
tal-ħajja professjonali u dik tal-familja, u jinvestu fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-swieq 
tax-xogħol permezz tal-promozzjoni tal-ġestjoni tad-diversità, it-tħeġġiġ professjonali tan-
nisa, u l-promozzjoni tal-ħolqien ta’ postijiet ġodda b’forom aktar flessibbli tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol;

7. Jenfasizza li l-impjiegi l-ġodda għandhom ikunu akkumpanjati b’forom ġodda ta’ 
arranġamenti ta’ xogħol li jippermettu lil ħaddiema bi tfal indipendenti jaħdmu sigħat 
alternattivi, inaqqsu l-ħin tax-xogħol tagħhom jew jagħżlu li jagħmlu telexogħol;

8. Jinkoraġixxi lill-Kummissjoni tippromwovi l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fl-
industrija biex ikun hemm parteċipazzjoni ugwali bejn l-irġiel u n-nisa b’attenzjoni 
speċifika ddedikata lis-setturi li huma tradizzjonalment iddominati mill-irġiel;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tikkumplimenta l-qafas legali eżistenti dwar il-bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata u tressaq proposti leġiżlattivi ġodda li jkopru l-liv tal-missier, il-
liv tal-adozzjoni u l-liv tal-kura ta’ dipendenti; jinnota bi preokkupazzjoni l-imblokk 
attwali fil-Kunsill f’dak li jirrigwarda r-reviżjoni proposta tad-Direttiva 92/85/KEE;
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10. Jenfasizza l-ħtieġa li s-suq tax-xogħol jiġi organizzat fl-interess tar-rikonċiljazzjoni tax-
xogħol mal-ħajja tal-familja billi jiġu mwaqqfa strutturi u istituzzjonijiet għall-kura tat-
tfal, nies anzjani u persuni dipendenti oħra, biex jiġu sodisfati l-bżonnijiet veri u biex jiġu 
żgurati servizzi tal-kura ta’ kwalità għolja u aċċessibbli għal kulħadd, sabiex l-ommijiet li 
jaħdmu jkunu jistgħu jiksbu bilanċ fil-ħajja tax-xogħol biex jitjiebu l-parteċipazzjoni fis-
suq tax-xogħol u l-indipendenza ekonomika tan-nisa;

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu introdotti sigħat tax-xogħol aktar flessibbli u diversi alternattivi 
għat-telexogħol mingħajr ma tiġi pperikolata l-indipendenza ekonomika tal-impjegati, 
speċjalment dawk nisa, li aktar spiss jiġu impjegati b’mod temporanju u part-time b’bażi 
mhux volontarja; jenfasizza l-ħtieġa ta’ pagi u aċċess diċenti għas-sigurtà soċjali sħiħa 
kemm jekk ikunu qed jaħdmu full-time kif ukoll part-time;

12. Jinnota li l-opportunitajiet sabiex togħla r-rata tal-impjieg tan-nisa huma offruti mhux biss 
mis-settur tal-“impjiegi bojod”, iżda wkoll mis-settur tad-difiża nazzjonali, mis-settur tal-
loġistika (inkluż it-trasport), mis-settur tas-servizzi għan-negozju – pereżempju l-
assikurazzjoni u l-konsulenza – kif ukoll mis-settur tal-ekoloġija u tal-impjiegi 
sostenibbli;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw u jiżviluppaw programmi 
speċifiċi mfassla sabiex jirreklutaw in-nisa fi professjonijiet tekniċi permezz ta’ sussidji 
għal nisa akkademiċi żgħażagħ, b’mod konformi mal-aħjar prattika f’ċerti Stati Membri 
bħall-programm “Excellentia” fl-Awstrija, li wassal biex irduppja n-numru ta’ professuri 
tal-università nisa fix-xjenza u t-teknoloġija u kkontribwixxa għat-twaqqif ta’ ċentri ta’ 
riċerka ta’ kwalità għolja mmexxija minn nisa;

14. Jenfasizza li l-“impjiegi ħodor” għandhom il-potenzjal li jsiru fattur importanti ta’ tkabbir 
fis-suq tax-xogħol tal-UE tal-ġejjieni; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jiżguraw li n-nisa jgawdu minn dawn l-impjiegi bl-istess mod bħall-irġiel; 
jappella li tingħata attenzjoni speċjali sabiex jiġi żgurat li l-qalba għall-enerġija 
rinnovabbli u għall-investiment fit-teknoloġiji ħodor biex tiġi mmodernizzata l-
infrastruttura fiżika tinvolvi wkoll żvilupp lejn xogħol diċenti u ta’ kwalità għolja għall-
irġiel u n-nisa;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkuraġġixxu lis-settur privat u dak 
pubbliku jieħdu l-miżuri kollha possibbli u meħtieġa biex jeliminaw id-distakk fis-salarji 
bejn in-nisa u l-irġiel u l-inugwaljanzi ewlenin f’dak li huma aċċess, paga, żvilupp tal-
karriera, parteċipazzjoni u governanza, bil-għan li tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-
suq tax-xogħol; jenfasizza, f’dan ir-rigward, l-importanza tat-trasparenza fl-għamla ta’ 
statistika aqwa, u ta’ definizzjoni li tista’ tintuża ta’ “xogħol ta’ valur ugwali”; jilqa’ t-
tħabbiriet tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tas-sistema tal-pensjonijiet għal dawk 
b’lakuni fil-kontribuzzjonijiet tagħhom tat-tfaddil għall-pensjoni minħabba perjodi ta’ 
qgħad, mard jew żmien dedikat għall-kura ta’ xi ħadd, li jikkonċernaw l-aktar lin-nisa;
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