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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-qgħad fost in-nisa żgħażagħ (taħt l-età ta' 25 sena) għadu qed jogħla, billi żdied 
minn 18.8 % fl-2009 sa 22.1 % fl-2012 u, skont l-aktar dejta reċenti, bħalissa jinsab fil-
livell ta' 22.9 %; billi kwistjonijiet bħall-iskoraġġament, l-awtoesklużjoni, u l-apatija 
għax-xogħol qed isiru aktar mifruxa; billi n-nisa żgħażagħ għadhom qed iħabbtu wiċċhom 
ma' kundizzjonijiet ta' suq tax-xogħol agħar mill-irġiel żgħażagħ, u billi dan qed iwassal 
għal telf sinifikanti ta' potenzjal ta' tkabbir ekonomiku għall-Ewropa billi qed ikunu 
sottovalutati l-ħiliet ta' nisa bi kwalifiki għoljin;

B. billi fl-UE hemm aktar minn 2 miljun impjieg vakanti li ma jistgħux jimtlew; billi l-kriżi 
kkawżat ukoll l-irtirar mis-suq tax-xogħol ta’ għadd kbir ta’ nisa, li jirrappreżenta sotto-
utilizzazzjoni tal-kapital uman u tal-ħiliet; billi l-parteċipazzjoni tan-nisa hija objettiv 
politiku urġenti;

C. billi l-ispejjeż, spiss għoljin ta' servizzi ta' kura tat-tfal, flimkien mad-disponibilità 
insuffiċjenti tagħhom, għandhom impatt negattiv fuq l-impjegabilità ta' ommijiet 
żgħażagħ;

D. billi ż-żgħażagħ huma wieħed mill-gruppi soċjali l-aktar affettwati mid-deterjorament 
attwali fis-suq tax-xogħol, peress li huma aktar esposti għall-qgħad, l-impjieg prekarju u l-
pagi baxxi, anki jekk għandhom livelli ogħla ta' edukazzjoni mill-ġenerazzjonijiet 
preċedenti;

E. billi qiegħed jikber l-għadd ta' gradwati universitarji li għandhom kwalifiki żejda għall-
impjiegi vakanti fis-suq tax-xogħol jew li m'għandhomx esperjenza ta' xogħol rilevanti;

F. billi 60 % tal-gradwati huma nisa, u sikwit jitqiegħdu f'pożizzjonijiet fejn ma jkunux 
impjegati jew imħallsa skond il-kwalifiki tagħhom; billi n-nisa żgħażagħ huma effettwati 
wkoll b’differenzi bejn is-sessi f’kundizzjonijiet ta’ nuqqas ta’ impjieg u ta’ impjieg, li 
jwassal għal differenza fis-salarji (attwalment ta' 16.2 %) kif ukoll differenza fil-
pensjonijiet;

G. billi l-flessibilità u l-insikurezza tal-impjiegi għandhom effett akbar fuq l-impjieg tan-nisa 
milli fuq dak tal-irġiel: fit-tielet kwart tal-2012, madwar 60 % tal-ħaddiema part-time fil-
grupp ta’ età bejn il-15 u l-24 sena kienu nisa; billi fl-istess grupp ta’ età, 64 % tal-
ħaddiema temporanji kollha b’livell ta’ edukazzjoni terzjarja (livell ta' lawrja u post-
lawrja), kienu nisa,

H. billi, skont stħarriġ tal-Eurobarometer ippubblikat fis-26 ta’ Frar 2013 dwar in-Nisa u l-
Inugwaljanzi bejn is-Sessi fil-Kuntest tal-Kriżi, min iħaddem qiegħed juża l-kriterju tal-
ġeneru fl-għażla tal-persunal għad-detriment tal-professjonaliżmu u l-ħiliet tan-nisa: fil-
mistoqsijiet mpoġġija fl-intervisti għall-impjieg, it-tħassib ewlieni ta’ min iħaddem hu dak 
tal-maternità (49 %), segwit mill-flessibilità fix-xogħol (35 %) u l-apparenza fiżika 
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(33 %), filwaqt li għall-irġiel, l-esperjenza (40 %) u l-kwalifiki professjonali (38 %) huma 
meqjusa bħala l-aktar importanti, 

I. billi l-għadd ta' żgħażagħ NEET (li la jaħdmu, la jistudjaw u lanqas jitħarrġu) laħaq is-
7.5 miljuni, jiġifieri 12.9 % taż-żgħażagħ Ewropej bejn l-età ta' 15 u l-24 sena, l-ispiża ta' 
din is-sitwazzjoni tammonta għal 1.2 % tal-PDG tal-UE u aktar minn 30 % tan-nies 
qegħda ta' taħt il-25 sena fl-UE ilhom ma jaħdmu 'l fuq minn sena; billi r-rata ta' nisa 
NEET tal-età bejn il-15 u l-24 sena żdiedet minn 12.9 % fl-2009 għal 13.4 % fl-2011 
(għall-irġiel tal-età bejn il-15 u l-24 sena ċ-ċifra telgħet minn 12.4 % għal 12.9 %),

J. billi hemm periklu kbir li fil-futur ikun hemm “ġenerazzjoni mitlufa” ta’ żgħażagħ, u billi 
n-nisa huma grupp ta’ riskju ta’ qgħad;

K. billi n-nisa jiddependu aktar fuq il-benefiċċji soċjali li bħalissa qed jitnaqqsu minħabba l-
kriżi, u qed tinħoloq l-hekk imsejħa diskriminazzjoni ġdida; billi 31.4 % tan-nisa tal-età 
bejn it-18 u l-24 sena jinsabu f’riskju ta’ faqar u ta’ esklużjoni soċjali (iċ-ċifra kienet ta’ 
28.3 % għall-irġiel fl-istess grupp ta’ età);

L. billi ż-żgħażagħ qegħdin jidħlu aktar tard fis-suq tax-xogħol bħala konsegwenza tal-kriżi; 
billi minkejja l-Artikolu 19 TFUE tad-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 u 
d-Direttiva 2006/54/KE tal-5 ta' Lulju 2006, in-nisa żgħażagħ għadhom ibatu minn 
diskriminazzjoni bbażata fuq l-età u l-ġeneru meta jidħlu fis-suq tax-xogħol; billi l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol uffiċċjali hu aktar diffiċli għal nisa minn gruppi soċjali vulnerabbli, 
inklużi minoranzi etniċi;

M. billi l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 jipprovdu għal rata ta’ impjieg ta’ 75 % għall-
persuni bejn l-etajiet ta’ 20 u 64 sena, rata ta’ tluq mill-iskola taħt l-10 % u t-tneħħija ta’ 
mill-anqas 20 miljun persuna mir-riskju tal-faqar;

N. billi l-maternità sikwit ixxekkel l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-ommijiet żgħażagħ u 
b’hekk tikkontribwixxi għat-twessigħ tad-distakk fl-impjiegi bejn is-sessi;

1. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill tar-Rakkomandazzjoni dwar l-Istabbiliment ta’ Garanzija 
għaż-Żgħażagħ;

2. Jistieden lill-Istati Membri b’mod partikolari dawk bl-ogħla rata ta’ qgħad taż-żgħażagħ 
jimplimentaw b'urġenza l-miżuri stipulati fl-Iskema ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ għaż-
żgħażagħ kollha li jiġu minn sfondi edukattivi u soċjali differenti sal-età ta' 30 sena, u 
jqisu wkoll il-perspettiva tal-ġeneru f’kull stadju ta’ tħejjija, programmazzjoni u 
implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri; jistieden lill-Istati Membri jwaqqfu ċentri ta' impjieg 
b'persunal imħarreġ b'mod adegwat, li jkunu kapaċi jimplimentaw politiki effikaċi ta' 
sensibilizzazzjoni u biex jipprovdu arranġamenti speċifiċi għan-nisa, ukoll biex ikun evitat 
il-qgħad fit-tul u r-riskju tal-esklużjoni soċjali;

3. Jenfasizza li biex il-Garanzija għaż-Żgħażagħ issir realtà, jeħtieġ li jkun hemm 
investimenti pubbliċi li jippromwovu l-ħolqien nett ta' impjiegi, jinħolqu impjiegi 
permanenti b’kuntratti ta’ impjieg xierqa u jiġi ggarantit ir-rispett għan-negozjar kollettiv 
għall-pagi u l-prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta’ valur 
ugwali;



AD\937196MT.doc 5/9 PE508.138v02-00

MT

4. Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri li jindirizzaw l-inugwaljanzi bejn is-sessi 
li jkunu adatti sabiex iqisu l-gruppi soċjali vulnerabbli, inklużi l-persuni b’diżabilità, il-
migranti u l-ommijiet waħedhom;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jinkuraġġixxu, jippromwovu u jappoġġjaw il-bidu ta’ intrapriżi u ta’ impjieg għal rashom 
min-nisa żgħażagħ billi jipprovdulhom taħriġ, pariri u aċċess aktar faċli għall-kreditu u 
għall-mikrokreditu fuq termini favorevoli u b'faċilitazzjonijiet fiskali, b’mod partikolari 
għall-SMEs;

6. Jistieden lill-Istati Membri jsegwu politiki li jinkoraġġixxu l-preżenza tan-nisa fis-setturi u 
fil-karrieri fejn huma sotto-rappreżentati, bħal fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija (fl-
2009, 33 % biss tar-riċerkaturi fl-UE kienu nisa) u fis-settur ekonomiku u finanzjarju, 
peress li l-għażla ta’ dawn il-karrieri tippermetti li n-nisa jkunu aktar kompetittivi fis-suq 
tax-xogħol;

7. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja u opportunitajiet 
ta’ taħriġ mill-ġdid għall-impjieg li għandhom jagħmluha aktar faċli għall-istudenti nisa u 
għan-nisa li diġà daħlu fis-suq tax-xogħol, li jimxu minn impjieg għall-ieħor;

8. Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar l-impenn tagħhom għall-objettivi tal-
Ewropa 2020 ta’ rata ta’ impjieg ta' 75 % kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel, u jwissi li 
l-livell attwali tal-qgħad taż-żgħażagħ jista' jħalli ġenerazzjoni ta’ nisa barra mis-suq tax-
xogħol, u jkabbar l-inviżibilità u l-vulnerabilità tagħhom;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiġġieldu s-segregazzjoni bejn is-sessi 
kemm fl-edukazzjoni u fis-suq tax-xogħol, billi jidentifikaw korsijiet ta’ edukazzjoni u ta’ 
taħriġ speċifiċi u tagħlim ibbażat fuq segwitu kontinwu, iżommu mal-konklużjonijiet 
stipulati fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2012 bit-titolu 
“Reviżjoni tal-Edukazzjoni” (COM(2012)0669), jgħaqqdu l-politiki dwar l-edukazzjoni u 
t-taħriġ mal-politiki dwar l-impjiegi fil-mira għan-nisa żgħażagħ; u jippromwovu u 
jipprovdu inċentivi għall-impjieg tan-nisa f’setturi ta’ żvilupp strateġiku; jenfasizza li l-
għan ta' dawn l-attivitajiet huwa li jkun evitat it-tluq bikri mill-iskola u biex ikun żgurat li 
l-ħiliet miksuba jkunu biżżejjed biex iwettqu l-bżonnijiet attwali u futuri tas-suq tax-
xogħol;

10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jevalwaw għalfejn l-għodod nazzjonali 
għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, speċjalment fost in-nisa żgħażagħ, mhumiex 
effettivi, u biex jippromwovu l-iskambju tal-aħjar prattiki u mudelli li jkunu taw riżultati 
pożittivi fil-livell Ewropew, bħal tnaqqis fir-rata tat-tluq bikri mill-iskola, ritorn lejn 
sistema edukattiva, tranżizzjoni effettiva mid-dinja tal-edukazzjoni għad-dinja tax-xogħol, 
tnaqqis tar-rata tal-qgħad taż-żgħażagħ, u aċċess għall-impjiegi għall gruppi żvantaġġjati;

11. Jenfasizza li l-ħolqien ta’ opportunitajiet ta’ impjieg ġodda jridu jkunu akkumpanjati minn 
miżuri implimentattivi għall-konċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol u tal-familja, li 
jinkuraġġixxu lill-irġiel u lin-nisa jaqsmu r-responsabilitajiet fid-dar, li jgħinu d-dħul mill-
ġdid tal-ommijiet żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol billi jipprovdulhom faċilitajiet ta’ kura 
tat-tfal suffiċjenti aċċessibbli, bi prezz tajjeb u ta’ kwalità tajba (bħal nurseries tul il-jum, 
crèches u attivitajiet ta’ rikreazzjoni pubblika għat-tfal), u servizzi għall-adulti dipendenti
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fis-settur pubbliku u privat; jenfasizza li tali miżuri jevitaw ir-riskju li l-ommijiet ikollhom 
iħallu jew iwaqqfu temporanjament il-karrieri tagħhom, jew iwaqqfuhom jew idewmuhom 
milli jibdew familja, biex b'hekk jevitaw l-esklużjoni professjonali u soċjali tagħhom u 
jitnaqqas ir-riskju li wliedhom jiffaċċjaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali; jistieden, f’dan il-
kuntest, lill-Kunsill biex isib pożizzjoni komuni flimkien mal-Parlament dwar id-Direttiva 
dwar il-Liv tal-Maternità;

12. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu l-aċċess għan-nisa żgħażagħ għas-suq tax-
xogħol, jieħdu miżuri li jħalluhom jibqgħu fih, filwaqt li jiffokaw fuq impjiegi ta’ kwalità 
u tkabbir professjonali, u jagħlqu d-differenzi fir-rigward tad-dħul fis-suq tax-xogħol, tal-
karrieri u tal-pagi li minn dejjem ikkaratterizzaw ir-relazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel fil-
post tax-xogħol,

13. Jappella għall-adozzjoni ta’ miżuri li jiffokaw b’mod speċifiku fuq nisa żgħażagħ bi 
bżonnijiet speċjali, jiġifieri nisa b’diżabilità, nisa immigranti, nisa minn minoranzi, nisa bi 
ftit taħriġ jew xejn, nisa li sofrew vjolenza abbażi tal-ġeneru, nisa li ħallew il-
prostituzzjoni jew il-ħabs u li għalihom hu ħafna aktar diffiċli li jsibu impjieg deċenti;

14. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jorganizzaw kampanji għal programmi 
għall-possibilitajiet ta’ reklutaġġ u ta’ aċċess għall-faċilitajiet soċjali u għall-kura tat-tfal, 
u sabiex jipprovdu biżżejjed informazzjoni dwarhom;

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu l-użu tat-telexogħol kemm fis-settur 
tal-kumpaniji u fil-korpi pubbliċi amministrattivi sabiex iż-żgħażagħ jiġu offruti l-
possibilità li jibdew karriera mobbli u dinamika;

16. Ħu tal-fehma li l-għajnuna għan-nisa biex jirritornaw lura fis-suq tax-xogħol tirrikjedi 
soluzzjonijiet multidimensjonali ta’ politika li jinkludu t-taħriġ tul il-ħajja u azzjoni għall-
ġlieda kontra x-xogħol prekarju u l-promozzjoni ta’ xogħol bidrittijiet u prattiki 
divrenzjati ta’ organizzazzjoni tax-xogħol, fuq talba tal-mara, sabiex ma jkollhomx 
għalfejn iħallu l-karrieri tagħhom, jew iwaqqfuhom għal xi żmien;

17. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw politiki adegwati b’konformità sħiħa mal-
leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali u jieħdu miżuri speċifiċi, inkluż taħriġ iffukat fuq ix-
xogħol u programmi ta’ impjieg sabiex jiżguraw opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel 
żgħażagħ sabiex jiksbu esperjenza reali ta’ xogħol;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw politiki li 
jinkludu l-perspettiva tal-ġeneru u li jimmoniterjawha, u li jappoġġaw l-aċċess ta’ ċittadini 
mingħajr xogħol għal servizzi ta’ reklutaġġ u ta’ appoġġ soċjali;

19. Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw u jirrikonoxxu l-forom mhux formali u informali 
tal-edukazzjoni u tax-xogħol tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ bħala strumenti li 
jippermettu lill-istudenti joħolqu l-ewwel rabtiet tagħhom mas-suq tax-xogħol;

20. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jimmoniterjaw u jippubblikaw id-
dejta kollha li għandha x'taqsam mal-politiki biex jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ 
(inkluż l-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ), jipproduċu statistika reġjonali 
għall-Istati Membri differenti u jagħtu attenzjoni partikulari għad-dimensjoni tal-ġeneru; 
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jappella, barra minn hekk, biex l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' dawn il-politiki 
jiddaħħlu fil-qafas tas-Semestru Ewropew u fir-rakkomandazzjoni lill-pajjiżi individwali;

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex, fit-tfassil tal-Programm għall-2014-
2020, jistabbilixxu kriterji aktar rigorużi u kwantifikabbli dwar it-tfassil, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-Fondi Strutturali, b'miri speċifiċi fir-rigward tal-ġlieda 
kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, li wkoll għandha tkun tista' titkejjel abbażi tal-ġeneru (fil-
perjodu bejn l-2007-2011, 52 % tal-benefiċjarji tal-Fond Strutturali Ewropew kienu nisa);

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġġieldu 
kontra l-isterjotip li l-intraprenditorija hi riskjuża u impjieg iddominat mill-irġiel; 
jenfasizza li, sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni ġenerali tan-nisa fis-suq tax-xogħol u biex l-
intraprenditorija tkun promossa b'mod aktar effettiv, għandhom jittieħdu miżuri li 
jappoġġjaw il-kooperazzjoni reġjonali u internazzjonali bejn l-imprendituri nisa u biex 
jitħeġġeġ il-ħolqien ta' netwerks ta' pjattaformi għall-iskambju tal-esperjenza u tal-aħjar 
prattiki;

23. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra adattament ulterjuri tal-FSE sabiex jagħti appoġġ 
addizzjonali fl-oqsma tat-taħriġ tan-nisa żgħażagħ, aċċess għall-impjieg u għall-kura tat-
tfal;

24. Jilqa' t-tħabbira tal-Kummissjoni li tiddedika EUR 6 biljun għall-Inizjattiva favur l-
Impjieg taż-Żgħażagħ, skont l-QFP 2014-2020; iżda jfakkar, barra minn hekk, li mit-
EUR 82 biljun f’finanzjament Ewropew mhux allokat li kellhom jiġu riprogrammati għall-
inizjattivi dwar il-qgħad fost iż-żgħażagħ, imħabbra f’Jannar 2012, intużaw biss EUR 16-
il biljun (Marzu 2013); jappella biex l-approprjazzjonijiet kollha jkunu marbuta ma' 
programmazzjoni mtejba u mħaffa u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkuraġġixxi l-iskambju 
tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri f'dan ir-rigward; jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-
akbar impenn finanzjarju possibbli, inkluż billi jużaw fondi mill-baġits nazzjonali għall-
ġlieda kontra l-qgħad taż-żgħażagħ filwaqt li jikkunsidraw il-kwistjonijiet marbuta mal-
ġeneru;

25. Jistieden lill-Istati Membri, bi qbil mal-Kummissjoni, biex jistabbilixxu skema ta’ 
inċentivi fiskali għall-promozzjoni tal-impjieg fost iż-żgħażagħ u biex jappoġġjaw l-
intrapriżi ta' persuni taħt il-35 sena, permezz ta’ inċentivi għall-intrapriżi - partikolarment 
l-SMEs - sabiex jirreklutaw żgħażagħ fuq kuntratti permanenti; jipproponi, għal dan il-
għan - kif suġġerit mill-Kummissjoni fil-pakkett dwar l-impjiegi - li l-Istati Membri jkunu 
jistgħu jużaw l-istrument tas-sussidji għall-impjiegi u t-tnaqqis tal-"feles fiskali", 
partikolarment biex min iħaddem jitħallas għas-sigurtà soċjali u għall-kontribuzzjonijiet 
tal-assigurazzjoni tas-saħħa;

26. Jistieden lill-Istati Membri, bi ftehim mal-Kummissjoni, biex jistabbilixxu miżuri u 
konċessjonijiet għal kuntratti ta’ apprendistat u bonus għat-tnedija ta’ intrapriża miż-
żgħażagħ taħt il-35 sena; iqis, b’mod partikolari li l-Istati Membri għandom jipprovdu 
servizzi ta’ appoġġ akbar u aħjar għall-intrapriżi li għadhom qed jibdew, jorganizzaw 
kampanji ta’ informazzjoni rigward l-opportunitajiet u l-prospetti involuti f'impjieg 
indipendenti, u joħolqu kooperazzjoni akbar bejn is-servizzi ta’ impjieg u jipprovdu 
appoġġ għall-intrapriżi, inkluż bil-għajnuna tal-(mikro-) finanzjament;
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27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvolvu u jikkonsultaw b'mod obbligatorju 
lill-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u lis-sħab soċjali fid-deċiżjonijiet, fil-politiki u fil-
programmi li jirrigwardaw il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, kif ukoll fl-
implimentazzjoni, fil-monitoraġġ, u l-iżvilupp ulterjuri tal-iskema tal-Garanzija għaż-
Żgħażagħ, l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ u l-Alleanza Ewropea għall-
Apprendistati . jappella biex it-tfajliet ikunu aktar involuti fl-organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u tal-istudenti u, sussegwentement fl-attivitajiet tal-NGOs, sabiex ikunu jistgħu 
jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom u jkabbru l-influwenza tagħhom;

28. Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu d-diversità bejn is-sessi fil-gruppi ta’ ħidma u fil-
post tax-xogħol sabiex jinkisbu riżultati aħjar fuq il-post tax-xogħol;

29. Jistieden lill-Istati Membri jintroduċu politiki li jħeġġu lin-nies, speċjalment lin-nisa 
żgħażagħ biex jibqgħu jaħdmu.
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