
PR\792550MT.doc PE429.680v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2009/2101(INI)

9.11.2009

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2009
(2009/2101(INI))

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

Rapporteur: Marc Tarabella



PE429.680v01-00 2/10 PR\792550MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA..........................................................................................................9



PR\792550MT.doc 3/10 PE429.680v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2009
(2009/2101(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 141 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-27 ta' Frar 2009 dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel (COM(2009)0077),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 200 bl-isem ta' "Lejn 
Strateġija ta' Qafas Komunitarja dwar l-ugwaljanza bejn l-irġeil u n-nisa (2001-2005)" 
(COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-Kumitat dwar l-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-
Irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 u 2008 
(rispettivament, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 u COM(2008)0010),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjieg u xogħol (tfassil mill-ġdid)1,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem ta' 
''Bilanċ aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, privata u tal-familja'' (COM(2008)0635), 

– wara li kkunsidra l-proposta ghal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività b'kapaċità 
li fiha jaħdmu għal rashom, u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE (COM(2008)0636), 
imressqa mill-Kummissjoni fit-3 ta' Ottubru 2008,

– wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda 
d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu t-
titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li 
welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (COM(2008)0637), imressqa mill-Kummissjoni 
fit-3 ta' Ottubru 2008,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem ta' 
''Implimentazzjoni tal-għanijiet ta' Barċellona rigward il-faċilitajiet ta' kura għat-tfal f'età 
ta' qabel l-iskola'' (COM(2008)0638),

– wara li kkunsidra l-istat tar-ratifiki tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda 
kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (CETS Nru. 197),

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' azzjonijiet għall-ugwaljanza bejn is-sessi adottat mill-
                                               
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
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imsieħba soċjali Ewropej fit-22 ta' Marzu 2005,

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill 
Ewropew fit-23 u l-24 ta' Marzu 2006,

– wara l-kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar L-immigrazzjoni tan-
nisa: l-irwol u l-post tal-immigranti nisa fl-UE1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2006-2010)2,

– wara li kkunsidra l-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-
Irġiel u l-opinjoni tiegħu dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi, adottata fit-22 ta' Marzu 
2007,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel - 20083,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2008 b'rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' pagi indaqs għan-nisa u l-irġiel4,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A7-0000/2009),

A. billi l-Unjoni Ewropea bħalissa għaddejja minn kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali 
kbira ħafna, b'konsegwenzi b'mod partikolari fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tal-xogħol 
kif ukoll fuq il-ħajja privata tagħhom,

B. billi, minħabba s-segregazzjoni professjonali u settorjali u skont id-data disponibbli, l-
irġiel ġew affettwati iktar min-nisa mill-parti inizjali tal-kriżi; billi madankollu d-data 
disponibbli ma tikkunsidrax ix-xogħol part-time, filwaqt li 31.1% tal-impjegati nisa 
jaħdmu part-time, meta mqabbla ma' 7.9% tal-impjegati rġiel; billi hemm iktar nisa 
jaħdmu fis-servizzi pubbliċi milli rġiel, u n-nisa jikkostitwixxu żewġ terzi tal-impjegati 
fis-setturi tal-edukazzjoni, tas-saħħa u tal-għajnuna soċjali; billi għalhekk hemm riskju li 
l-kriżi taffettwa doppjament lin-nisa f'każ li, fil-ġejjieni, ikun hemm restrizzjonijiet 
baġitarji minħabba l-konsegwenzi negattivi potenzjali fuq l-offerta tas-servizzi pubbliċi,

C. billi n-nisa tradizzjonalment huma iktar mhedda mill-faqar, partikolarment l-ommijiet 
iżolati u n-nisa ta' 'l fuq minn 65 sena, u li f'kuntest ta' kriżi, hemm riskju li s-sitwazzjoni 
tagħhom tmur lura,

D. billi r-rata ta' qgħad tan-nisa kienet ta' 59.1% fl-2008, u li ż-żieda kostanti fil-qgħad sa 
mill-2000 ma ġabitx magħha titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa, u billi dawn 
għadhom vittmi ta' segregazzjoni professjonali u settorjali,

                                               
1 ĠU C 313 E, 20.12.2006, p. 118.
2 ĠU C 301 E, 13.12.2007, p. 56.
3 Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2008)0399.
4 Testi adottati ta' din id-data, P6_TA(2008)0544.
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E. billi d-differenzi fill-pagi bejn l-irġiel u n-nisa jinsabu wieqfa f'livell għoli (bejn 14% u 
17.4%) sa mill-2000, minkejja l-bosta miżuri li ttieħdu mill-Kummissjoni u minkejja l-
impenji meħuda mill-Istati Membri,

F. billi l-Artikolu 119, li fit-Trattat KE sar l-Artikolu 141, jgħid illi « Kull Stat Membru 
għandu jassigura li l-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema maskili u femminili għal 
xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali, għandu jkun applikat » u li dan il-prinċipju ġie 
kkonfermat fil-każistika kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej,

G. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq tat-18 ta' Novembru 2008, il-Parlament 
talab lill-Kummissjoni biex tressaq proposta leġiżlattiva dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti relatata mal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza fill-pagi bejn l-irġiel u n-
nisa qabel il-31 ta' Dicembru 2009,

H. billi l-irġiel ukoll jiġu affettwati mis-segregazzjoni professjonali u settorjali u mill-
isterjotipi sessisti, 

I. billi t-tqassim tar-responsabilitajiet familjari u domestiċi bejn in-nisa u l-irġiel, 
speċifikament permezz tal-valorizzazzjoni tal-użu tal-liv għall-ġenituri u għall-paternità, 
jikkostitwixxi kundizzjoni indispendabbli biex tiġi promossa u tintlaħaq l-ugwaljanza bejn 
is-sessi;

J. billi, matul il-Kunsill Ewropew f'Barċellona fil-15 u s-16 ta' Marzu 2002, l-Istati Membri 
ġew mistiedna jagħmlu sforz sabiex sal-2010, iwaqqfu strutturi li jilqgħu tal-anqas 90% 
tat-tfal ta' bejn it-3 snin u l-età meta jibdew l-iskola obbligatorja, u tal-anqas 33% tat-tfal 
ta' inqas minn 3 snin (età preskolastika), iżda billi f'iktar minn nofs l-Istati Membri, għad 
fadal ħafna xi jsir biex jintlaħqu dawn l-objettivi,

K. billi n-nisa kisbu 58.9% tad-diplomi tal-universitajiet tal-Unjoni, u huma jikkostitwixxu l-
maġġoranza tal-istudenti tal-kummerċ, tal-maniġment u tal-liġi, iżda għadhom 
jikkostitwixxu minoranza fil-postijiet ta' responsabilità tal-intraprizi u tal-organi politici;  
billi jitqies in-numru baxx ta' nisa ggradwati fl-IT, fl-inġinerija u fil-fiżika, u li 
b'konsegwenza ta' dan, hemm rappreżentanza baxxa tan-nisa fis-settur privat, li huwa 
determinanti għall-irkupru ekonomiku,

L. billi l-perċentwali ta’ Membri tal-Parlament Ewropew nisa minn 32.1% matul il-
leġiżlatura 2004-2009, laħqet il-35% wara l-elezzjonijiet Ewropej fis-7 ta’ Ġunju 2009, u 
billi l-perċentwali ta’ presidenti nisa tal-kumitati parlamentari minn 25% laħqet il-41%, u 
l-perċentwali ta' viċi-presidenti nisa tal-Parlament Ewropew minn 28.5% telgħet għal 
42.8%,

M. billi l-migranti nisa jbatu minn diskriminazzjoni doppja fis-suq tax-xogħol minħabba s-
sess u minħabba l-istatus tagħhom ta' migranti;  billi jitqies il-fatt li waħda minn kull 
ħames migranti nisa bi kwalifiki għolja tokkupa impjieg li ma jeħtieġx wisq kwalifiki, u 
billi titqies il-vulnerabilità partikolari tal-migranti nisa li jaħdmu fis-setturi soċjali u fid-
djar,

N. billi r-riżoluzzjoni tat-3 ta’ Settembru 2008 msemmija hawn fuq tistieden lill-Istati 
Membri jirratifikaw mingħajr dewmien il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, iżda billi s’issa, 16-il Stat Membru tal-Unjoni biss 
irratifikawha; 
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O. billi l-vjolenza ta’ kull tip fuq in-nisa tikkostitwixxi problema kritika fl-Unjoni, peress li 
hemm bejn 20% u 25% tan-nisa li jbatu minn vjolenza fiżika matul il-ħajja adulta 
tagħhom, u iktar minn 10% tan-nisa jbatu minn vjolenza sesswali, u billi l-presidenza 
Spanjola futura tal-Kunsill inkludiet il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa fost il-
prijoritajiet tagħha,

P. billi bit-termini ‘saħħa sesswali u riproduttiva’, wieħed għandu jifhem benessri ġenerali, 
kemm fiżiku kif ukoll mentali u soċjali, tal-persuna umana, f’dak kollu li jikkonċerna l-
apparat ġenitali tagħha, il-funzjonijiet u t-tħaddim ta' dan l-apparat, u mhux biss in-nuqqas 
ta' mard jew ta' diżabilità,

Q. billi fl-2006, inħoloq uffiċjalment l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn l-Irġiel u n-
Nisa, li normalment kellu jniedi l-attività tiegħu mhux iktar tard mid-19 ta’ Jannar 2008, u 
billi dan ma seħħx, 

1. Jifraħ lill-Kummissjoni talli, fir-rapport tagħha msemmi hawn fuq dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel - 2009, saħqet fuq l-importanza li jissaħħu l-politiki dwar l-ugwaljanza 
bejn is-sessi f'kuntest ekonomiku li dejjem qed jinbidel;

2. Jinsisti dwar il-bżonn li, fil-pjanijiet ta' rkupru Ewropej, nazzjonali u internazzjonali dwar 
il-ġlieda kontra l-kriżi, jiddaħħlu l-politiki ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

3. Josserva li l-kriżi ekonomika, soċjali u finanzjarja tirrappreżenta opportunità sabiex l-
Unjoni ssir ekonomija iktar produttiva u innovattiva u soċjetà li tħaddan prinċipji ta' 
ugwaljanza u li tieħu iktar kont tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipprovdi statistiċi preċiżi rigward l-impatt tal-kriżi fuq in-
nisa u l-irġiel, billi jitqiesu r-rati tal-qgħad, l-evoluzzjoni fl-impjiegi part-time u l-kuntratti 
għal perjodu determinat u indeterminat, kif ukoll il-konsegwenzi tal-politiki dwar il-ġlieda 
kontra l-kriżi fuq is-servizzi pubbliċi;

5. Jitlob lill-Istati Membri biex iwettqu valutazzjoni tal-impatt skont is-sess qabel ma 
jimplimentaw politika ta' awsterità baġitarja, sabiex jevitaw li n-nisa jiġu affettwati b'mod 
sproporzjonat, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, fuq il-bażi ta' dawn l-
istatistiċi u ta' din il-valutazzjoni tal-impatt, ifasslu politiċi ta' rkupru li jqisu l-bżonnijiet u 
s-sitwazzjonijiet speċifiċi tan-nisa u tal-irġiel, partikolarment permezz ta' politiki ta' 
approċċ integrat tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa ("gender mainstreaming") u ta' 
analiżi baġitarja f'termini ta' sess u ta' ugwaljanza bejn is-sessi ("gender budgeting"); 

6. Jilqa' l-objettiv tal-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000 biex 
tintlaħaq malajr ir-rata ta' impjiegi tan-nisa ta' 60% sal-2010; jiddeplora madankollu d-
differenzi kbar li jeżistu bejn l-Istati Membri, li jvarjaw bejn 37.4% f'Malta u 74.3% fid-
Danimarka; jitlob għalhekk lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri neċessarji għall-
applikazzjoni effettiva tad-Direttiva 2006/54/KE;

7. Jinnota li d-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel għadhom jeżistu f'livell għoli, u li 
għad hemm bosta differenzi bejn l-Istati Membri; jitlob għalhekk lill-Istati Membri biex 
japplikaw minnufih id-Direttiva 2006/54/KE u biex jippromwovu b'mod partikolari l-
prinċipju ''għall-istess xogħol, l-istess paga''; 

8. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni, b'segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-18 ta' 
Novembru 2008 imsemmija hawn fuq, għadha ma ppreżentatx proposta leġiżlattiva għar-
reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
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ugwaljanza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tressaq 
din il-proposta leġiżlattiva mill-aktar fis; 

9. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-azzjonijiet ta' proċedura tagħha għal nuqqas ta' 
traspożizzjoni tad-direttivi fis-seħħ; iqis li l-Istati Membri għandhom jittrasponu mingħajr 
dewmien fil-liġi nazzjonali tagħhom id-direttivi fir-rigward tal-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel; 

10. Jixtieq li titwaqqaf mill-aktar fis Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-Mara sabiex jittejbu d-
drittijiet effettivi tan-nisa fl-Unjoni kollha kemm hi u biex jitwaqqfu mekkaniżmi li 
jiżguraw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha tal-ħajja soċjali, ekonomika u 
politika;

11. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iniedu kampanji ta' sensibilizzazzjoni fl-
iskejjel u fuq il-postijiet tax-xogħol għall-ġlieda kontra l-isterjotipi sessisti persistenti, 
b'mod partikolari kampanji li jenfasizzaw ir-rwol tal-irġiel fit-tqassim indaqs tar-
responsabilitajiet familjari u fil-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u dik privata;

12. Jisħaq l-importanza ta' strutturi li jilqgħu it-tfal f'età preskolastika sabiex ikun jista' 
jintlaħaq bilanċ ikbar bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata; japprova l-miżura li 
ħadet il-Kummissjoni għall-elaborazzjoni ta' statistiċi kumparabbli, disponibbli fi żmien 
utli u ta' kwalità, u biex jiġu proposti rakkomandazzjonijiet speċifiċi lil kull Stat Membru; 
jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu kull ma huwa possibbli biex jilħqu l-objettivi 
msemmija hawn fuq tal-Kunsill Ewropew f'Barċellona fir-rigward ta' strutturi li jilqgħu it-
tfal f'età preskolastika; 

13. Jifraħ lill-Kummissjoni għall-azzjonijiet li ħadet, partikolarment fir-rigward tal-proposta 
għal reviżjoni tad-Direttiva 92/85/KEE dwar il-liv tal-maternità u tad-Direttiva 86/613/KE 
dwar il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom u dwar il-konjuġi li jgħinu f'intrapriżi familjari; 
jenfasizza mill-ġdid il-bżonn li tiġi trattata l-kwistjoni tal-liv tal-paternità u jitlob 
għalhekk lill-Kummissjoni biex tappoġġja kull miżura bil-għan li jiġi stabbilit liv tal-
paternità fil-livell Ewropew;

14. Jitlob lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri effettivi, partikolarment b'mezzi leġiżlattivi, li 
jiffavorixxu preżenza ekwilibrata tan-nisa u tal-irġiel fil-postijiet ta' responsabilità tal-
intrapriżi u tal-organi politiċi; 

15. Jilqa' ż-żieda qawwija fin-numru ta' presidenti nisa tal-kumitati parlamentari, u fin-numru 
ta' viċi-presidenti nisa tal-Parlament Ewropew, kif ukoll iż-żieda, inqas qawwija iżda 
reali, fin-numru ta' Membri Parlamentari nisa wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju 2009;

16. Jitlob lill-Istati Membri biex jeżaminaw il-politiki migratorji tagħhom, sabiex jibbenfikaw 
bl-aħjar mod possibbli mill-kompetenzi tal-migranti nisa bi kwalifiki għolja, u biex joffru 
iktar protezzjoni lill-ħaddiema nisa fis-setturi domestiċi u soċjali, sabiex titnaqqas il-
vulnerabilità tal-migranti nisa u tiġi faċilitata l-integrazzjoni tagħhom permezz ta' aċċess 
għall-edukazzjoni, b'mod partikolari għat-taħriġ professjonali u għat-tagħlim tal-lingwa
tal-pajjiż ospitanti; 

17. Jitlob lir-Repubblika Ċeka, lill-Ġermanja, lill-Estonja, lill-Irlanda, lill-Greċja, lill-Italja, 
lil-Litwanja, lill-Ungerija, lill-Olanda, lill-Finlandja u lill-Isvezja sabiex jirratifikaw 
minnufih il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-
bnedmin;
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18. Ifakkar li l-vjolenza fuq in-nisa għadha tikkostitwixxi problema maġġuri, li għandha tiġi 
eliminata b'kull mezz possibbli fil-livell Komunitarju u nazzjonali, u jitlob mill-ġdid lill-
Kummissjoni biex, fil-ħames snin li ġejjin, toħloq Jum Ewropew kontra l-Vjolenza fuq in-
Nisa; jifraħ lill-presidenza Spanjola futura tal-Kunsill talli inkludiet il-ġlieda kontra l-
vjolenza fuq in-nisa fost il-prijoritajiet tagħha, u jistieden lill-presidenzi sussegwenti biex 
jagħmlu l-istess; 

19. Jinsisti dwar il-fatt li n-nisa għandu jkollhom kontroll fuq id-drittijiet sesswali u 
riproduttivi tagħhom, partikolarment permezz ta' aċċess faċli għall-kontraċezzjoni u għall-
abort; jappoġġja għalhekk, hekk kif għamel fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 
2008 msemmija hawn fuq, il-miżuri u l-azzjonijiet li jtejbu l-aċċess tan-nisa għas-servizzi 
tas-saħħa sesswali u riproduttiva u li jżidu l-għarfien tan-nisa dwar id-drittijiet tagħhom u 
dwar is-servizzi disponibbli; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex 
jimplimentaw miżuri u azzjonijiet għas-sensibilizzazzjoni tal-irġiel fir-rigward tar-
responsabilitajiet tagħhom fi kwistjonijiet sesswali u riproduttivi;

20. Jinnota li l-proċess ta' ħolqien tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn l-Irġiel u n-Nisa 
għadu għaddej, u jistenna b'ħerqa li l-Istitut ikun kompletament operattiv;

21. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri. 
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NOTA SPJEGATTIVA
Il-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali li qed theżżeż lill-Unjoni Ewropea u lid-dinja 
għandha impatt ċert fuq in-nisa, fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, fuq il-post li huma 
jokkupaw fis-soċjetà kif ukoll fuq l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-Unjoni Ewropea. Minn 
dan toħroġ l-importanza li l-Parlament Ewropew jadotta riżoluzzjoni dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel għall-2009, bħala segwitu għar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea. 

Ir-rapporteur xtaq jenfasizza fir-rapport tiegħu il-bosta konsegwenzi li għandha l-kriżi fuq is-
sitwazzjoni tan-nisa. Fil-livell tal-impjiegi l-ewwelnett, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-evoluzzjoni tal-impjiegi part-time, lill-kundizzjonijiet tal-impjegar u lid-dħul 
finanzjarju. Peress li n-nisa huma iktar preżenti fis-setturi tas-servizzi pubbliċi, tal-
edukazzjoni, tas-saħħa u tal-għajnuna soċjali, huma ma kinux l-iżjed li batew fil-fażi inizjali 
tal-kriżi. Madankollu, minħabba din is-segregazzjoni professjonali, hemm ir-riskju li jiġu 
affettwati doppjament fix-xhur li ġejjin: Hemm ir-riskju li n-nisa impjegati f'dawn is-setturi 
jbatu minn qirda tal-impjiegi, u n-nisa li jibbenefikaw minn dawn is-servizzi mbagħad 
ikollhom jitilfu xogħolhom sabiex igawdu minn dawn is-servizzi (partikolarment iż-żamma 
tat-tfal, iżda wkoll l-għajnuna lill-anzjani, l-appoġġ skolastiku eċċ...). Huwa għalhekk ferm 
importanti li l-gvernijiet tal-Istati Membri jikkunsidraw l-impatt potenzjali tal-politiki 
tagħhom ta' restrizzjoni baġirtarja fuq in-nisa. Fl-ebda każ m'għandhom jiġu sagrifikati l-
interessi tan-nisa, u l-politiki ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel qatt m'għandhom ikunu 
pperikolati.

Madankollu, il-kriżi taħbi wkoll potenzjal enormi: il-gvernijiet u l-Unjoni Ewropea għandhom 
jirrevedu l-mod kif ifasslu l-politiki tagħhom. Hemm possibilità li tinħoloq soċjetà ġdida, 
ibbażata fuq ideal ta' ugwaljanza reali. L-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet għandhom 
jirrealizzaw li issa huwa indispensabbli li l-ugwaljanza bejn is-sessi tiġi integrata fil-politiki 
kollha tagħhom. In-nisa nnifishom għandhom rwol fundamentali. Pereżempju, il-gvern 
Iżlandiż ħatar żewġ nisa bħala kapijiet tal-banek li l-falliment tagħhom ikkontribwixxa fil-
qirda tal-ekonomija tal-pajjiż. Barra minn hekk, studju tal-Osservatorju tal-Femminizzazzjoni 
tal-Intrapriżi tas-Ceram Business School wera li, din is-sena, iktar ma kien hemm nisa fil-
postijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' intrapriżi, inqas dawn l-intrapriżi tilfu kwoti fil-Borża. 
B'daqshekk mhuwiex qed jiġi ssuġġerit li l-irġiel jiġu sostitwiti bin-nisa, iżda li n-nisa 
għandhom jipparteċipaw iktar fl-intrapriżi u fis-soċjetà kollha kemm hi sabiex ma jiġux 
ripetuti l-iżbalji tal-passat. 

Wieħed għandu jkun sodisfatt fir-rigward taż-żieda fir-rati ta' impjiegi tan-nisa fl-Unjoni 
Ewropea: ninsabu bħalissa ferm qrib li nilħqu l-objettivi ta' Barċellona, u ta' dan għandna 
nkunu kburin. L-impjieg jagħti lin-nisa indipendenza finanzjarja, status u parteċipazzjoni fis-
soċjetà, u minn dan, huma jistgħu biss jibbenefikaw. Madankollu, għandu jiddispjaċina li din 
iż-żieda fir-rati tal-impjiegi ma ġabitx magħha titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol: in-nisa fil-
fatt spiss jokkupaw postijiet tax-xogħol part-time u/jew b'kuntratti għal perjodu determinat, u 
l-maġġor parti tad-drabi jibqgħu mwaħħla f'postijiet tax-xogħol b'pagi baxxi. 

Ir-rapporteur iħoss il-bżonn li jfakkar li l-prinċipju ''għall-istess xogħol, l-istess paga'' jeżisti 
fit-trattati Komunitarji sa mill-1957. L-Unjoni Ewropea kienet minn ta' quddiem f'dan il-
qasam. Madankollu, 52 sena wara, sfortunatament nistgħu ninnutaw li dan il-prinċipju mhux 
dejjem jiġi applikat b'mod indaqs.  Barra minn hekk, id-differenzi bejn il-pagi tan-nisa u tal-
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irġiel jinsabu wieqfa f'livell għoli sa mill-2000, u dan minkejja l-bosta leġiżlazzjonijiet 
Ewropej. Iċ-ċifri jikxfu bosta fatti (bejn l-14% u s-17.4%, skont il-metodu ta' kalkolu tal-
Kummissjoni Ewropea, sa mill-2000), iżda l-punt jidher iktar ċar meta wieħed iġib dan l-
eżempju: mara għandha taħdem sat-22 ta' Frar (jiġifieri 418-il jum tal-kalendarju) biex taqla' 
dak li jaqla' raġel f'sena. Skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Novembru 
2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza fil-pagi tal-irġiel u tan-nisa, biex 
tinstab soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni intollerabbli, l-Istati Membri għandhom japplikaw u 
jinfurzaw l-applikazzjoni tal-bosta leġiżlazzjonijiet fis-seħħ, partikolarment tad-Direttiva 
2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament 
ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol. 

Id-differenzi fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa, is-segregazzjoni professjonali u l-isterjotipi sessisti 
jaffettwaw lill-irġiel ukoll. F'soċjetà li dejjem tevolvi, l-irġiel għandu jkollhom il-possibilità li 
jsibu posthom. Għalhekk, minbarra l-bosta kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni 
ddestinati lis-soċjetà fit-totalità tagħha, ikun utli li jitħejjew kampanji speċifiċi maħsuba għall-
irġiel, fejn pereżempju jintwerew eżempji ta' rġiel li jokkupaw postijiet tax-xogħol, jew 
iwettqu ħidmiet li tradizzjonalment iwettquhom in-nisa. Għandna ndaħħlu fl-immaġinarju 
kollettiv xenarji li jmorru kontra l-isterjotipi sessisti, sabiex ma jifdal ħadd li jkun sorpriż li 
mara ssuq xarabank, jew li raġel jagħmel il-ħasla tal-ħwejjeġ. In-nisa u l-irġiel jistgħu biss 
jibbenefikaw f'soċjetà iktar ekwa, fejn ikunu nqerdu l-isterjotipi sessisti. 

Minkejja l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea ma semmietx dan fir-rapport tagħha, ir-rapporteur 
xtaq jenfasizza s-suġġett tal-vjolenza fuq in-nisa fir-rapport tiegħu. Il-presidenza Spanjola 
futura tal-Kunsill inkludiet il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa fost il-prijoritajiet ewlenin 
tagħha. Din hija ġlieda partikolarment importanti għas-soċjetà kollha kemm hi, li l-presidenzi 
l-oħra għandhom ukoll jiġġilduha bis-saħħa.

Fl-aħħarnett, għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-kwistjoni tal-migranti nisa: billi dawn 
ibatu minn diskriminazzjoni doppja, huma jiffaċċjaw bosta diffikultajiet sabiex jintegraw fis-
soċjetà tagħna. Għalhekk, għandna nagħmlu kull ma huwa possibbli sabiex niffaċilitaw l-
integrazzjoni tagħhom, partikolarment permezz ta' informazzjoni ċara u preċiża fir-rigward 
tad-drittijiet tagħhom, u fuq kollox permezz ta' aċċess għat-tagħlim tal-lingwa tal-pajjiż 
ospitanti. Meta wieħed ikun jaf il-lingwa tal-pajjiż fejn jgħix, dan jippermetti ftuħ lejn l-
oħrajn, parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà u progress b'mod ġenerali. 


