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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 t-tranżizzjoni għal ekonomija ġdida m'għandhiex tintuża bħala skuża biex 
jitnaqqsu bosta miżuri ta' ugwaljanza, iżda għandha minflok titqies bħala opportunità 
unika biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tal-UE, peress li dan 
huwa prerekwiżit biex jiġi żgurat it-tkabbir sostenibbli, biex isir użu sħiħ mill-
potenzjal tal-impjiegi u biex tissaħħaħ il-kompetittività,

1. Jenfasizza li hu importanti li wieħed jiffoka fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fit-
tranżizzjoni għal ekonomija ġdida, peress li hemm aktar ċans li n-nisa jsibu ruħhom 
f'pożizzjoni ta' nuqqas ta' sigurtà fis-suq tax-xogħol minħabba l-kundizzjonijiet 
prekarji ta' xogħol u differenza konsistenti fil-pagi bbażata fuq il-ġeneru; jitlob li jiġu 
żviluppati politiki tas-suq tax-xogħol li jindirizzaw id-dimensjoni tal-ġeneru, flimkien 
ma' programmi mfassla biex in-nisa jiġu rreklutati f'impjiegi mhux tradizzjonali;

2. Jirrimarka li – filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu li 30% biss tal-intraprendituri kollha 
huma nisa, u ftit nisa jaħdmu għal rashom – l-ostakoli li bħalissa jfixklu lin-nisa milli 
jsiru intraprendituri għandhom jitneħħew, peress li l-intraprendituri huma kruċjali 
għall-produttività u għat-tkabbir f'ekonomija sostenibbli;

3. Jenfasizza li huwa essenzjali li jsir sforz immirat biex jiġi żgurat l-aċċess tan-nisa 
għall-edukazzjoni fil-livelli kollha u biex jiġi pprovdut it-tagħlim tul il-ħajja b’tali 
mod li tiġi eliminata s-segregazzjoni sesswali fis-suq tax-xogħol; jitlob li jingħata 
taħriġ adegwat biex jiġi evitat li jkun hemm sottorappreżentanza ta' ħaddiema nisa 
f'setturi tal-ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju; 

4. Jenfasizza li, fil-kuntest tat-taħriġ tekniku u l-apprendistati, għandhom jitqiesu aktar il-
ħtiġijiet tan-nisa, inklużi skedi u postijiet adattati għar-rwoli tagħhom fil-familja u 
taħriġ xieraq għal-livell ta' ħiliet tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex 
jiżguraw possibilitajiet ta' servizzi ta' kura tat-tfal flessibbli u ta' kwalità għolja;

5. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità ogħla lill-impjiegi ekoloġiċi 
għan-nisa fil-kuntest tal-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), filwaqt li jitqies 
il-fatt li l-FSE jiffinanzja proġetti ta' taħriġ f'oqsma bħall-enerġija li tiġġedded u l-
ekoturiżmu; jenfasizza li huma meħtieġa sforzi akbar biex tiżdied ir-rata ta' 
parteċipazzjoni tan-nisa fi proġetti appoġġati mill-FSE, li bħalissa hija ta' inqas minn 
10%;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fit-trejdjunjins f'setturi ta' 
impjiegi mhux tradizzjonali, peress li huwa kruċjali li jitħarsu d-drittijiet tan-nisa jekk 
l-impjiegi fl-ekonomija l-ġdida għandhom ikunu soċjalment sostenibbli.


