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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-objettiv tal-Istrateġija Ewropa 2020 huwa li żżid il-livell tal-impjieg tal-irġiel u tan-
nisa għal 75%; billi r-rata ta’ impjieg għan-nisa fil-mument hija ta’ 58.2%,

1. Jenfasizza l-fatt li, sabiex jgħollu r-rata tal-impjieg tan-nisa, l-Istati Membri jridu jagħtu 
attenzjoni speċjali biex ikun hemm implimentazzjoni effikaċi tal-leġiżlazzjoni kontra d-
diskriminazzjoni u tad-dispożizzjonijiet li jiffavorixxu l-familja, jippromwovu r-reklutaġġ 
f’impjiegi mhux tradizzjonali permezz ta’ miżuri volontarji u objettivi li jintlaħqu, u joffru 
aċċessibilità u responsabilità; jenfasizza l-importanza li s-suq tax-xogħol u l-ħtiġijiet ta’ 
ħiliet ikunu mmoniterjati; 

2. Jenfasizza li, sabiex ikun hemm ħaddiema nisa b’kompetenzi u kwalifiki għoljin fis-suq 
tax-xogħol, jeħtieġ li n-nisa li jħabbtu wiċċhom ma’ qgħad strutturali u diffikultajiet meta 
jiġu biex jerġgħu jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol wara l-liv ta’ maternità jew parentali, 
jingħataw opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid u aċċess għal taħriġ vokazzjonali, 
irrispettivament mit-tip ta’ kuntratt tax-xogħol, bil-għan li jitjiebu l-kwalifiki tagħhom; 
jenfasizza, barra minn hekk, li jeħtieġ li n-nisa jitħallew jipparteċipaw attivament fit-
tagħlim tul il-ħajja fl-istadji kollha tal-karrieri tagħhom, u biex jiġu promossi studji tekniċi 
u ta’ inġinerija fost il-bniet bil-għan li jkun hemm adattament flessibbli tal-edukazzjoni u 
tat-taħriġ għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol; 

3. Jistieden lill-Istati Membri sabiex, fir-riformi strutturali tagħhom tas-suq tax-xogħol, 
jinkludu strumenti li jiġġieldu s-segregazzjoni professjonali tan-nisa, kemm f’sens 
orizzontali kif ukoll vertikali, permezz ta’ miżuri effikaċi kontra l-isterjotipi kif ukoll bl-
iskambju tal-aħjar prattiki u permezz ta’ indikaturi ta’ benchmarking bejn l-Istati Membri; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u 
tinvesti fiha, permezz tal-promozzjoni tal-ġestjoni tad-diversità, it-tħeġġiġ professjonali 
tan-nisa, u l-promozzjoni tal-ħolqien ta’ postijiet ġodda li jippermettu li jkun hemm bilanċ 
bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja, bħall-forom flessibbli tax-xogħol; 

5. Jinnota li l-opportunitajiet sabiex togħla r-rata tal-impjieg tan-nisa huma offruti mhux biss 
mis-settur tal-“impjiegi bojod”,  iżda wkoll mis-settur tas-servizzi għan-negozju –
pereżempju l-assikurazzjoni u l-konsulenza – kif ukoll mis-settur tal-ekoloġija u tal-
impjiegi sostenibbli;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkuraġġixxu lis-settur privat jieħu l-
miżuri kollha possibbli biex jelimina d-distakk fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel, bil-għan li 
tittejjeb il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.


