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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha impatt kunsiderevoli fuq il-koeżjoni 
soċjali u ekonomika fl-Ewropa, li hija effettwata, fost affrijiet oħra, mill-parteċipazzjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol,

B. billi jeżistu differenzi reġjonali sinifikattivi fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, 
u billi fil-medja l-parteċipazzjoni tan-nisa hija normalment aktar baxxa minn dik tal-irġiel, 

C. billi n-nisa jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-persuni kwalifikati fit-tagħlim superjuri, iżda 
għandhom predominanza fl-istess ħin fost il-persuni bil-livell l-inqas baxx ta’ 
edukazzjoni,

1. Jinsisti, fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni, dwar il-bżonn li jiżdied l-appoġġ finanzjarju 
ddedikat għal miżuri li jippermettu lin-nisa u l-irġiel jikkonċiljaw aħjar il-ħajja 
professjonali u l-ħajja tal-familja, ħaġa li sservi għall-koeżjoni soċjali permezz tal-
promozzjoni tar-rwol tal-familja u tat-twelid, u kif ukoll il-koeżjoni ekonomika bil-
parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol;

2. Huwa tal-fehma li l-appoġġ tal-Fond Soċjali Ewropew għandu jkompli jiffoka 
prinċipalment fuq iż-żieda fil-livell ta’ attività professjonali, partikolarment bil-
kofinanzjament ta’ inizjattivi ekonomiċi individwali minn persuni barra s-suq tax-xogħol, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati n-nisa ta’ ’l fuq minn 45 sena;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra b’mod xieraq, fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni, il-
formazzjoni professjonali tan-nisa, u jitlob lill-Istati Membri jistabbilixxu “programmi ta’ 
taħriġ matul il-ħajja”;

4. Jappoġġa lill-Kummissjoni fir-riforma tal-politika ta’ koeżjoni, b’mod partikolari permezz 
ta’ konċentrazzjoni akbar tal-fondi fuq numru aktar ristrett ta’ prijoritajiet, bil-kundizzjoni 
li tiggarantixxi li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol tkun ħaġa 
permanenti;

5. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa ta’ garanzija ta’ monitoraġġ tal-azzjonijiet tal-
Kummissjoni msemmija fid-dokument li jakkumpanja “l-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel 2010-2015”; 

6.   Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b’mod effikaċi l-istrumenti finanzjarji kollha 
disponibbli fil-livell Ewropew li jappoġġaw l-inklużjoni fis-suq tax-xogħol.


