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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra l-istudju dwar dejta għall-valutazzjoni tal-proċess tas-Semestru 
Ewropew mill-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi 20121,

1. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tal-miżuri ta’ konsolidament fiskali dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi; jistieden lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni speċifika lill-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-Programmi ta’ Stabbiltà u ta’ Konverġenza u fil-Programmi 
ta’ Riforma Nazzjonali (PRN), inter alia billi jiżguraw li f’dawn il-programmi jiġu inklużi 
deskrizzjonijiet trasparenti tal-effetti li jkollhom fuq is-sessi l-introjti u n-nefqiet ippjanati;

2. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu miri nazzjonali diżaggregati skont is-sess għall-
istrateġija UE 2020; jistieden lill-Kummissjoni tiddiżaggrega d-dejta skont is-sess ħalli l-
progress li jsir fuq il-miri ewlenin tal-UE 2020 u fuq il-miri nazzjonali korrispondenti jkun 
jista jiġi mmoniterjat, u tiddefinixxi indikaturi addizzjonali speċifiċi skont is-sess fejn 
meħtieġ;

3. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-PRN huma nieqsa minn strateġiji komprensivi u 
sistematiċi biex titmexxa ’l quddiem l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma tal-impjiegi, l-
inklużjoni soċjali, l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni 
tipprovdi gwida lill-Istati Membri biex dan in-nuqqas jiġi rrimedjata fiċ-ċikli tas-Semestru 
Ewropew futuri;

4. Jilqa’ r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi (RSP) biex jittejbu l-faċilitajiet tal-
kura tat-tfal, jitneħħew id-diżinċentivi għat-tieni persuna li taqla’ l-flus, tiġi armonizzata l-
età tal-irtirar statutorja għall-irġiel u n-nisa, jiġu akkomodati l-ħtiġijiet li jiġu kkumbinati 
flimkien il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata, u jiġu eliminati d-distakki tas-sessi u tal-
pensjonijiet; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li ħafna minn dawn ir-
rakkomandazzjonijiet diġà kienu ġew stabbiliti fl-2012, ħaġa li tindika nuqqas ta’ 
implimentazzjoni fl-Istati Membri;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, biex fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir li se tagħmel 
dalwaqt, tqajjem il-kwestjoni ta’ linji gwida tal-politiki speċifiċi dwar it-tnaqqis tal-
inugwaljanzi bejn is-sessi, inklużi, b’mod partikolari, linji gwida dwar l-għeluq tad-
distakk fil-pagi li hemm bejn is-sessi u tad-distakk fil-pensjonijiet li hemm bejn is-sessi, 
dwar it-tiżjid tal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u dwar il-ġlieda kontra s-
segregazzjoni tas-sessi fis-suq tax-xogħol;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida għall-impenjar tal-partijiet interessati, 
tappoġġja l-finanzjament għall-impenjar sistematiku tal-partijiet interessati nazzjonali fis-
Semestru Ewropew, li jkun jeħtieġ li kontributi tal-partijiet interessati jiġu annessi mal-
PRN, u tagħmel seduta ta' smigħ annwali, flimkien mal-Parlament u filwaqt li jiġu 
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involuti s-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili, biex jiġi vvalutat il-progress li jsir fuq il-miri u 
jingħataw proposti għar-RSP;


