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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:

1. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw programmi nazzjonali għall-
edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) li jippromwovu l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi bħala prijorità għal azzjonijiet u miżuri futuri f'dan il-
qasam; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jinkorraġixxu l-istabbiliment ta' 
sħubijiet effettivi bejn l-atturi fl-edukazzjoni, sħab soċjali u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili sabiex tiġi indirizzata d-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fir-
rigward tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

3. Jistieden lill-Istati Membri, kif previst għall-objettivi tal-Ewropa 2020, biex itejbu r-
rabiet bejn taħriġ vokazzjonali u l-bżonnijiet fis-suq tax-xogħol u biex joħolqu 
opportunitajiet ġodda għal taħriġ inkluż fl-oqsma xjentifiċi, matematiċi u teknoloġiċi 
sabiex tiżdied il-kapaċità tan-nisa li jsibu xogħol f'impjiegi mhux tradizzjonali u fis-
setturi tal-ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju; 

4. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw aċċess ta' kwalità għolja, mifrux sew, 
flessibbli u bi prezz xieraq għan-nisa għal edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, 
flimkien ma' gwida speċifika u għoti ta’ pariri dwar il-karriera, li huma rilevanti għal 
nisa minn ambjenti diversi u li jipprovdu soluzzjoni għall-bżonnijiet ta' taħriġ multi-
dimensjonali tagħhom. 

5. Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżguraw l-aħjar użu tal-fondi 
strutturali, bħall-Fond Soċjali Ewropew, għall-programmi speċifiċi li jippromwovu 
tagħlim tul il-ħajja u jimmiraw sabiex iżidu r-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-
sistema VET; jitlob li jiġu żviluppati azzjonijiet speċifiċi fil-qafas tal-Proġett Pilota 
Erasmus għall-imprendituri żgħażagħ sabiex tiġi inkuraġġuta l-intraprenditorija fost 
in-nisa; 

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw inċentivi għal min iħaddem biex tiġi 
ffaċilitata l-provvista ta' taħriġ li huwa effettiv mil-lat tal-ispejjeż u flessibbli 
f'mikro-impriżi u impriżi żgħar, adattat għall-bżonnijiet tan-nisa inklużi l-ħaddiema 
li jaħdmu mid-dar. 


