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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:

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea riveduta, speċjalment l-Artikoli 16, 30 u 31 
tagħha,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni, speċjalment l-Artikoli 15, 
21, 31, 34 u 36 tagħha,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ottubru 2005 dwar in-nisa u l-faqar fl-
Unjoni Ewropea1,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi għall-perjodu 2011-20202,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-
nies esklużi mis-suq tax-xogħol3,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel 2010-20154,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-
ġeneru fil-kuntest tar-riċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2011 dwar il-futur tas-Servizzi 
Soċjali ta' Interess Ġenerali6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Ottubru 2010 dwar ħaddiema nisa 
prekarji7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar l-aspett tal-faqar tan-
nisa8,

– wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni tal-EUROSTAT tal-2010 "Combating poverty and 
social exclusion - A statistical portrait of the European Union 2010",

A. billi l-faqar estrem jirrappreżenta ksur tad-drittijiet fundamentali u theddida serja għad-
dinjità tan-nisa, tal-irġiel u tat-tfal;

                                               
1 ĠU C 233 E, 28.9.2006, p. 130.
2 Konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2011, Brussell.
3 P6_TA(2009)0371.
4 COM(2010) 491 finali.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365
8 P7_TA(2011)0086
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B. billi t-tnaqqis b'suċċess tal-faqar fis-soċjetajiet fir-reġjuni l-fqar jikseb riżultati pożittivi 
b'mod partikolari mill-involviment attiv tan-nisa u l-bniet fqar fil-proċess ta' żvilupp;

C. billi n-nisa b'diżabilitajiet isibu lilhom infushom maqbuda f'sitwazzjonijiet soċjalment
vulnerabbli u esposti għal riskji serji ta' diskriminazzjoni, faqar u esklużjoni soċjali;

D. billi l-faqar għandu impatt differenti fuq in-nisa u l-irġiel, is-subien u l-bniet fqar, peress li 
n-nisa u l-bniet fqar ta' spiss isibuha diffiċli li jkollhom aċċess għal servizzi soċjali u dħul 
xierqa;

E. billi l-għoti tas-setgħa lin-nisa billi jittejbu l-kundizzjonijiet ta' għajxien tagħhom u billi 
jitħallew jieħdu sehem attiv fil-ħajja soċjali u ekonomika ta' pajjiż hu kruċjali għal żvilupp 
sostenibbli fit-tul u l-affrontar tal-faqar;

F. billi din il-Pjattaforma ma tqisx il-fatturi relatati speċifikament mal-ġeneru li jolqtu lin-
nisa u l-irġiel u ma tingħatax biżżejjed attenzjoni għall-femminizzazzjoni tal-faqar;

G. billi l-faqar u l-esklużjoni soċjali jiksru d-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali 
tal-bniedem, waqt li l-objettiv kruċjali tal-iskemi ta' appoġġ għad-dħul hu li jinħarġu mill-
faqar u jitħallew jgħixu b'dinjità, ħaġa li hi ta' importanza speċjali għan-nisa peress li 
huma dawk milquta l-agħar mill-faqar;

H. billi hemm tendenza li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li għandhom anqas inugwaljanza bejn 
is-sessi jkollhom rati ta' faqar aktar baxxi;

I. billi l-effett tad-distakk fis-salarji bejn il-ġeneru fuq id-dħul tul il-ħajja jindika li n-nisa se 
jkollhom pensjonijiet aktar baxxi u billi, bħala riżultat, in-nisa huma aktar milquta mill-
irġiel b'faqar persistenti u estrem: 22% tan-nisa ta’ 65 sena u aktar huma fir-riskju tal-
faqar meta mqabbla ma’ 16% tal-irġiel;

J. billi fl-aħħar 10 snin l-għadd ta’ nisa li jgħixu fil-faqar żdied b’mod sproporzjonat fir-
rigward tal-għadd ta' rġiel;

1. Jitlob biex il-Kummissjoni/Eurostat tikseb tabella ta’ valutazzjoni kompleta dwar il-faqar 
u l-esklużjoni soċjali, u tikkompleta l-istatistika permezz ta’ approċċ kwalitattiv u 
parteċipattiv ibbażat fuq is-sessi u l-età, sabiex tenfasizza l-problema tal-faqar fost in-nisa 
anzjani; jittama li l-Istitut għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi se jikkontribwixxi, malli jkun 
kompletament operattiv, għas-soluzzjoni tal-problema ta' data sistematika u komparattiva 
inadegwata, analizzata skont il-ġeneru;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri għall-prevenzjoni tal-
femminizzazzjoni tal-faqar billi jippromwovu l-impjiegi u l-imprenditorjat tan-nisa, 
jiġġieldu d-distakk fis-salarji bejn il-ġeneri, jiffaċilitaw ir-rikonċiljazzjoni tad-dmirijiet 
tax-xogħol u tal-familja permezz tal-iżvilupp ta' faċilitajiet għall-kura tat-tfal, sistema ta' 
servizzi għall-persuni dipendenti, sehem indaqs ta' liv tal-ġenituri u promozzjoni ta' 
arranġamenti ta' xogħol flessibbli;

3. Jinsisti li l-politiki soċjali identifikati fil-Pjattaforma għandhom jiġu implimentati flimkien 
ma' politiki kontra d-diskriminazzjoni, peress li għal ħafna individwi, l-għeruq tal-faqar ta' 
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spiss jistgħu jinstabu fit-trażżin tal-opportunitajiet;

4. Jikkritika b'qawwa l-fatt li l-aspett relatat mal-ġeneru tal-faqar u l-esklużjoni soċjali hu 
kompletament injorat fil-Pjattaforma Ewropea tal-Kummissjoni kontra l-Faqar u l-
Esklużjoni Soċjali;

5. Jisħaq fuq il-fatt li n-nisa fl-inħawi rurali ta' spiss mhumiex meqjusa bħala parti mill-forza 
tax-xogħol għalkemm il-kontribut tagħhom għall-ħidma agrikola ta' kuljum hu importanti 
daqs il-kontribut tal-irġiel, li jwassal biex jiġu esklużi soċjalment mid-drittijiet tagħhom 
bħala impjegati u huma vulnerabbli għall-faqar;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippreċiża l-prinċipji komuni tad-definizzjoni ta’ “basket 
ta’ prodotti u servizzi fundamentali” biex il-faqar u d-diskriminazzjoni jiġu vviżwalizzati 
abbażi tas-sess, età jew l-oriġini soċjali;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-Rakkomandazzjoni 92/441/KEE1 u r-rikonoxximent 
tagħha tad-dritt bażiku ta' persuna għal biżżejjed riżorsi u assistenza soċjali biex tgħix 
b'mod kompatibbli mad-dinjità tal-bniedem, waqt li jfakkar li din hi kwistjoni vitali għan-
nisa, kif ukoll waqt li jenfasizza li l-objettiv kruċjali tal-iskemi ta' appoġġ għad-dħul 
għandu jkun li joħorġu n-nies mill-faqar u jippermettulhom jgħixu b'dinjità, u dawn 
jinkludu l-pensjonijiet ta' invalidità u rtirar li jiżguraw din id-dinjità; minħabba dan l-
objettiv, jirrakkomanda li l-Kummissjoni tistabbilixxi metodu komuni biex jiġi kkalkulat 
limitu minimu għas-sussistenza f'termini tal-kost tal-għajxien ("qoffa" ta' prodotti u 
servizzi), sabiex tkun tista' tutilizza kejl komparattiv tal-livelli tal-faqar u tistabbilixxi l-
mezzi ta' intervent soċjali, inkluża skema ta' dħul minimu;

8. Iħeġġeġ biex il-programm Ewropew ta' għajnuna għall-ikel għal dawk l-aktar deprivati 
jinżamm bħala wieħed mill-elementi ta' politika integrata ambizzjuża intenzjonata biex 
tiġġieled il-faqar, waqt li ma jintesiex li n-nisa ta' spiss huma l-ewwel vittmi tal-faqar 
alimentari;

9. Jitlob li r-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied tiġi soġġetta għal attenzjoni partikolari, 
pereżempju permezz ta' programmi li jkunu jinkludu miżuri konkreti mfassla 
speċifikament għar-rekwiżiti nazzjonali, bl-intenzjoni li jipprovdu l-assistenza massima u 
ottima għall-ġenituri jew kustodji fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom bħala ġenituri, biex jiġi 
evitat li t-tfal jitpoġġew f’istituzzjonijiet soċjali bħala konsegwenza ta’ faqar kbir jew biex 
jiġi żgurat li miżura ta' dan it-tip tiġi prevista biss bħala l-aħħar soluzzjoni possibbli;

10. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw appoġġ xieraq għall-ġenituri waħedhom, peress li 
għandhom riskju ferm ogħla li jkunu esposti għall-faqar mill-familji fejn iż-żewġ ġenituri 
jkunu qed jaqilgħu dħul; f'dan il-kuntest, jistieden ukoll lill-Istati Membri jiżguraw l-
appoġġ għall-ġenituri waħedhom billi jistabbilixxu biżżejjed istituzzjonijiet għall-kura tat-
tfal u jiffaċilitaw l-aċċess għalihom mill-familji b'ġenitur waħdu;

11. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu l-benefiċċji soċjali xierqa għan-nisa u l-irġiel li 
jieħdu ħsieb qraba anzjani, morda jew diżabbli, u lill-Kummissjoni biex iżżomm l-

                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 1992 dwar il-kriterji komuni li jikkonċernaw ir-riżorasi 
suffiċjenti u l-għajnuna soċjali fis-sistemi ta’ protezzjoni soċjali (ĠU L 245, 26.08.1992, p. 46 ).
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allokazzjoni finanzjarja ppjanata għall-użu fost l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex 
jiġġieldu u jrażżnu l-effetti tal-faqar fost in-nisa;

12. Jenfasizza li l-aċċess universali u servizzi ta' appoġġ ta' kwalità ekonomiċi, bħall-
faċilitajiet għall-kura tat-tfal huma importanti għall-parteċipazzjoni indaqs tan-nisa u tal-
irġiel fis-suq tax-xogħol u bħala mezz għall-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-faqar;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi sett ta' linji gwida u prinċipji qafas bil-prospettiva li 
jiġu żgurati arranġamenti għal pensjonijiet xierqa u sostenibbli, sabiex ir-riskju ta' faqar li 
jaffaċċjaw in-nisa bħala riżultat ta' impjiegi prekarji u sporadiċi u rimunerazzjoni baxxa 
jiġi miġġieled b'mod effikaċi; jinnota li hemm bżonn jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet dwar 
is-servizzi soċjali jkunu jistgħu jsiru aktar konformi maċ-ċirkustanzi tal-individwi u tal-
familji waqt li jissaħħaħ il-valur marbut mal-maternità u l-għoti ta' kura;

14. Jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jagħtu attenzjoni speċjali għall-problema tal-
faqar fost in-nisa anzjani minħabba l-fatt li jirċievu pensjonijiet iżgħar li hu wkoll 
konsegwenza tal-perjodi ta' qagħad li kellhom jaffaċċjaw f'ħajjithom biex jieħdu ħsieb lil 
uliedhom u lil membri dipendenti oħra tal-familji tagħhom;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jinkorporaw perspettiva speċifika għall-
ġeneru bħala komponent kruċjali tal-politiki komuni u l-programmi nazzjonali kollha 
sabiex jeqirdu l-faqar u jiġġieldu l-esklużjoni soċjali; hu tal-opinjoni, barra minn hekk, li 
l-Istati Membri għandhom iqisu d-dimensjoni tal-ġeneri fil-pjanijiet tagħhom għall-
irkupru mir-riċessjoni;

16. Jitlob biex il-valutazzjoni li għandha ssir fl-okkażjoni tad-Diskussjonijiet Ministerjali 
Simestrali fis-17 ta’ Ottubru – il-Jum Dinji biex Jingħeleb il-Faqar Estrem – issir maċ-
ċittadini kkonċernati u l-assoċjazzjonijiet li jassistu lil min hu l-aktar deprivat f’perspettiva 
bbażata fuq is-sessi filwaqt li dawk l-aktar foqra fosthom jittieħdu bħala referenza;

17. Hu tal-fehma li l-ħidma volontarja tista' tiżvolġi rwol importanti ħafna fil-ġlieda kontra l-
faqar, l-esklużjoni soċjali u l-inugwaljanza bejn il-ġeneri; jirrimarka li l-2011 ġie 
identifikat bħala s-Sena Ewropea tal-Volontarjat u jħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw 
l-iskambji tagħhom tal-aħjar prattiki u jieħdu azzjoni effikaċi għall-appoġġ tal-ħidma 
volontarja u jwessgħu l-ambitu tagħha;

18. Jissuġġerixxi li għandha tingħata attenzjoni partikolari għas-sitwazzjoni u l-bżonnijiet 
speċifiċi tal-gruppi vulnerabbli ta' nisa li huma f'riskju ta' faqar (l-anzjani, id-diżabbli, 
dawk li jgħixu fi nħawi rurali, il-migranti, il-vittmi tal-vjolenza u tat-traffikar) u li 
għandhom jiġu żviluppati miżuri politiċi speċifiċi għall-ġeneri;

19. Jissuġġerixxi li l-azzjonijiet proposti fil-Pjattaforma għandhom jirrikonoxxu l-
konsegwenzi tad-diskriminazzjoni multipla u jintroduċu miżuri orjentati politikament kif 
previst attwalment, pereżempju, fil-leġiżlazzjoni Spanjola u Rumena u, b'mod partikolari 
li l-kunċett tal-integrazzjoni tal-kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi għandu jiġi 
żviluppat bħala reazzjoni għad-diskriminazzjoni multipla;

20. Jappella lill-President tiegħu biex jitlob lill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 
tagħmel, f'kooperazzjoni mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, studju dwar 
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l-aċċess effettiv tal-persuni l-aktar foqra għad-drittijiet fundamentali fit-totalità tagħhom u 
dwar id-diskriminazzjoni li jiġu soġġetti għaliha, filwaqt li jiġu involuti l-
organizzazzjonijiet li fihom il-persuni soċjalment esklużi jesprimu ruħhom liberament.
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