
PA\923980MT.doc PE504.016v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2012/2293 (INI)

14.1.2013

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

dwar l-akkomodazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea
(2012/2293(INI))

Rapporteur: Mojca Kleva Kekuš



PE504.016v01-00 2/3 PA\923980MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\923980MT.doc 3/3 PE504.016v01-00

MT

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-akkomodazzjoni bi prezz li jintlaħaq, adegwata u sikura hi prekundizzjoni għall-
kisba tal-ġustizzja soċjali u l-koeżjoni u biex jiġu indirizzati l-esklużjoni soċjali u l-faqar;

B. billi fl-2010, 24.5 % tan-nisa kienu f’riskju ta’ faqar jew eskluzjoni soċjali;

C. billi d-differenzi fil-pagi skont il-ġeneru, u konsegwentement, id-differenzi fil-pensjonijiet 
skont il-ġeneru huma waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn in-nisa, aktar tard f' 
ħajjithom, isibu rwieħhom taħt il-linja tal-faqar; 

D. billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika żiedet ir-rata tal-qgħad fost in-nisa u rażżnet il-
progress fir-rigward tal-provvediment ta' għażliet ta’ akkomodazzjoni għal nisa 
żvantaġġati;  

E. billi l-ommijiet weħidhom, il-familji żgħażagħ, iż-żgħażagħ fil-bidu tal-karrieri tagħhom, 
in-nisa migranti, il-persuni b’diżabilità, in-nisa minn gruppi minoritarji u l-anzjani 
jintlaqtu b’mod partikolari min-nuqqas ta’ akkomodazzjoni soċjali;

1. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom iżidu l-għażla ta’ akkomodazzjoni bi prezz li 
jintlaħaq u jappoġġaw lin-nisa biex jiksbu l-indipendenza finanzjarja, billi joffrulhom 
kundizzjonijiet li jiffaċilitaw aktar ir-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja;

2. Ifakkar li fl-2009 l-għadd ta’ ommijiet weħidhom kien seba’ darbiet akbar mill-għadd ta’ 
missirijiet weħidhom; jenfasizza li l-ommijiet weħidhom għandhom għaldaqstant 
jingħataw prijorità fl-allokazzjoni ta’ akkomodazzjoni soċjali; 

3. Jistieden lill-Istati Membri jinvestu fil-kwartieri ta’ akkomodazzjoni soċjali u b’hekk 
jipprovdu ambjent stabbli u sikur, b’mod partikolari għal gruppi vulnerabbli bħal familji 
żgħażagħ, żgħażagħ fil-bidu tal-karrieri tagħhom, nisa migranti, persuni b’diżabilità, nisa 
minn gruppi minoritarji u l-anzjani;

4. Jinnota b’dispjaċir li l-vittmi tal-vjolenza domestika sikwit ikollhom tendenza akbar li 
jibqgħu f'ambjent ta' abbuż jekk ma jkunux jistgħu jsibu akkomodazzjoni xierqa bi prezz 
li jintlaħaq; jitlob għaldaqstant lill-UE biex tippromwovi politiki u programmi li jżidu l-
aċċess għal akkomodazzjoni sikura u bi prezz li jintlaħaq għall-vittmi tal-vjolenza 
domestika;

5. Jistieden lill-Istati Membri jwettqu analiżi msejsa fuq il-ġeneri bħala parti mill-politiki u l-
programmi kollha tal-akkomodazzjoni; jenfasizza li d-data kollha jeħtieġ tiġi mqassma 
skont il-ġeneri u li tinħtieġ aktar riċerka biex jiġi aċċertat b'mod eżatt kif il-politiki tal-
akkomodazzjoni jistgħu jappoġġaw lin-nisa.


