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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi għandhom isiru sforzi ikbar biex tinkiseb il-mira, stipulata fl-Istrateġija Ewropa 2020, 
li l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol tiżdied b'75 % peress li din il-ħaġa 
tirrilaxxa ammont kbir ta' talent mhux użat, speċjalment fil-qasam tax-xjenza u t-
teknoloġija, u tikkontribwixxi għall-effiċjenza ekonomika u għal produttività miżjuda;

1. Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex jintegraw perspettiva tal-ugwaljanza tal-ġeneri 
fil-proċess tas-Semestru Ewropew billi jqisu l-bżonnijiet u s-sitwazzjoni tan-nisa meta 
jimplimentaw il-gwida politika mogħtija fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir; jifraħ 
b'dawk l-Istati Membri li integraw id-dimensjoni tal-ġeneru fil-Programmi Nazzjonali ta' 
Riforma (PNR) imma jiddispjaċih li ħafna Stati Membri ħassru kull referenza għall-
ġeneru;

2. Jistieden lill-Kummissjoni żżid indikaturi sensittivi dwar il-ġeneru, biex ikun possibbli 
mmoniterjar tal-progress li jkun sar lejn l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u biex il-
miri u l-indikaturi tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitqassmu kemm jista' jkun skont il-ġeneru; 

3. Ifakkar li d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa għadha kwistjoni fl-UE u li din 
teffettwa wkoll il-livell ta' pensjonijiet li jirċievu n-nisa iktar tard; jistieden, għalhekk, lill-
Istati Membri biex jistabbilixxu miri kwalitattivi fil-PNP relatati mal-għeluq tad-
differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa; 

4. Ifakkar li ħafna xogħolijiet part-time jagħmluhom in-nisa, ħaġa li tillimita l-indipendenza 
ekonomika tagħhom meta ma tkunx għażla libera u tolqot bis-saħħa lin-nisa 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħall-ommijiet waħedhom; jistieden, għalhekk, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimmoniterjaw l-impjieg tan-nisa kemm f'termini 
tal-kwantità kif ukoll f'termini tal-kwalità, jiġifieri, fuq il-bażi tan-numru ta' sigħat 
maħduma fil-ġimgħa, it-tip ta' kuntratt u, għalhekk, l-abilità tagħhom li jiżguraw l-
indipendenza finanzjarja tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex idaħħlu dimensjoni 
qawwija tal-ġeneru għal kwalunkwe miżura u azzjoni mmirata lejn il-promozzjoni tan-
negozju u tal-imjieg indipendenti;

5. Jenfasizza li n-nisa għandhom jitħeġġu u jitħarrġu aħjar biex jidħlu fis-setturi bl-ogħla 
potenzjal ta' impjieg, bħas-setturi fl-ekonomija baxxa fil-karbonju u ta' effiċjenza fir-
riżorsi ('l-imjiegi ekoloġiċi') jew fl-ekonomija diġitali; jenfasizza li fis-settur tas-saħħa u 
dak soċjali, li jimpjegaw ħafna nisa, l-impjiegi għandhom jirċievu rikonoxximent aħjar 
f'termini tat-tip ta' kuntratti u s-salarji;

6. Jinnota li l-aċċess għan-nisa għall-impjiegi bi kwalifiki ogħla għandu wkoll ikun iffaċilitat 
sabiex titnaqqas id-differenza bejn il-produttività tal-UE u b'hekk tiżdied il-kompetittività 
tal-UE fis-swieq globali.


