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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar aspetti rigward il-ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja 

(2009/2204(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bit-titolu 
"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-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2008 dwar Pjan 
Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku (COM(2008)0800),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Marzu 2009 għall-Kunsill 
Ewropew tar-Rebbiegħa dwar It-tmexxija lejn l-Irkupru tal-Ewropa (COM(2009)0114),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-Kummissjoni dwar Konsultazzjoni dwar l-
Istrateġija Futura “UE 2020” tal-24 ta’ Novembru 2009 (COM(2009)0647),

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

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel – 2010 (COM(2009)694),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2000 bl-isem ta' 
"Lejn Strateġija ta' Qafas Komunitarja għall-ugwaljanza bejn is-sessi (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 trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa f'materji ta' impjieg u xogħol (riformulazzjoni)1,

– wara li kkunsidra l-proposta ghal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività 

                                               
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
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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 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 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel adottat 
mill-imsieħba soċjali Ewropej fit-22 ta' Marzu 2005,

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-impatt 
tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq in-nisa, Dok 11891, 4 ta’ Mejju 2009,

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

– 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 l-kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2006 dwar l-immigrazzjoni tan-
nisa: l-irwol u l-post tal-immigranti nisa fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar il-pjan direzzjonali 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-20102,

– 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 ugwali għall-irġiel u n-nisa4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-nies 
esklużi mis-suq tax-xogħol5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2009 dwar l-effetti tal-kriżi 
finanzjarja u ekonomika globali fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u fuq il-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp1,

                                               
1 ĠU C 313E, 20.12.2006, p. 118.
2 ĠU Ċ 301E, 13.12.2007, p. 56.
3 ĠU C 295E, 4.12.2009, p. 35.
4 ĠU Ċ 16E, 22.1.2010, p. 21.
5 Testi adottati, P6_TA(2009)0371.
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– wara li kkunsidra l-Istatistiċi tal-Eurostat f’Focus 53/2009, “Żieda qawwija ta’ qgħad fl-
UE”, 

– wara li kkunsidra l-Istatistiċi tal-Eurostat f’focus 97/2009, “Ir-Riċessjoni fl-UE-27: il-firxa 
u l-intensità tar-riċessjoni tvarja fost l-attivitajiet u l-pajjiżi”,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A7-0000/2010),

A. billi l-ekonomija dinjija qed tiffaċċa l-aktar riċessjoni qawwija mid-Dipressjoni l-Kbira, 
b'konsegwenzi soċjali madwar l-UE u lil hinn minnha billi l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja fl-Ewropa qed ikollha impatt partikolarment ta’ ħsara fuq in-nisa, li s’issa 
għadha ma ngħatatx l-attenzjoni li jixirqilha mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-
Istati Membri;

B. billi ngħatat ħafna attenzjoni lill-kostruzzjoni u l-industriji tal-karozzi li huma ddominati 
mill-irġiel, b’kuntrast mas-setturi daqstant ieħor effettwati ħażin bħall-intrapriża, is-
servizzi u t-turiżmu; billi hu urġenti li tiġi ndirizzata d-dimensjoni tal-ġeneru tal-impatt 
tal-kriżi ekonomika u soċjali u s-soluzzjoni tagħha fil-pjanijiet Ewropej ta’ rkupru,

C. billi l-ekonomisti ewlenin irrimarkaw li l-kriżi tal-kreditu, li tat bidu għar-riċessjoni, 
kienet litteralment diżastru kkaġunat mill-bniedem; billi r-reazzjonijiet fil-livelli statali 
u internazzjonali – li l-ebda waħda minnhom ma’ kienet sensittiva għall-ġeneru – ukoll 
ġew deċiżi l-aktar mill-irġiel; billi hu importanti li n-nisa jiġu nklużi bis-sħiħ fil-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjoni fl-oqsma politiċi, ekonomiċi u finanzjarji,

D. billi l-istudji dwar il-ġeneru wrew li n-nisa jimmaniġġjaw b’mod differenti billi jevitaw 
ir-riskju u jiffukaw aktar fuq perspettiva fit-tul, 

E. billi t-tnaqqis ekonomiku x’aktarx jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel; billi hemm il-
periklu li r-riċessjoni attwali ser iddewwem l-avvanzi jew saħansitra treġġa' lura l-
progress, b'konsegwenzi aktar fit-tul għas-sistemi ta' protezzjoni soċjali, ta’ inklużjoni 
soċjali u d-demografija,

F. billi l-miżuri għall-ugwaljanza tas-sessi tħassru jew ġew posposti u tnaqqis futur 
possibbli fil-baġits pubbliċi ser ikollu effett negattiv fuq l-impjiegi tan-nisa u fuq il-
promozzjoni tal-ugwaljanza;  billi l-implimentazzjoni xierqa tad-Direttiva 2006/54/KE 
imsemmija aktar ’il fuq ser issir dejjem aktar importanti,

G. billi r-riċessjoni ekonomika m'għandhiex tintuża biex tnaqqas il-progress fuq il-politiki 
ta' rikonċiljazzjoni u biex tnaqqas il-baġits allokati għas-serivizzi ta’ kura u għall-
arranġamenti tal-lif, li jaffettwaw partikolarment l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol,

                                                                                                                                                  
1 Testi adottati, P7_TA(2009)0029.
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H. billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 20091 taħt il-Presidenza Svediża 
stiednu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni sabiex isaħħu d-dimensjoni tal-ġeneru fl-
istrateġija UE 2020; billi l-karta ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni UE 2020 naqset 
milli tikkunsidra dan kollu, peress li ma tagħmilx referenza waħda għall-integrazzjoni 
sistematika tal-ġeneri; billi madankollu hu importanti li l-perspettiva tal-ġeneru tiġi 
integrata fi struttura finanzjarja u ekonomika u ta’ politika ġdida u li jkun żgurat li l-
pjanijiet ta’ rkupru u l-programmi ta’ aġġustament strutturali jwettqu valutazzjoni tal-
impatt tal-ġeneru u jiġu integrati f’perspettiva tal-ġeneru, 

I. billi partikolarment fi żminijiet ta’ riċessjoni ekonomika, in-nies li diġà jinsabu f’riskju 
ta' faqar isiru aktar vulnerabbli; billi l-isforzi u s-soluzzjonijiet globali biex jinqered il-
faqar kif maqbula mill-Kunsill Ewropew ta' Lisbona sa mill-2000 saru kwistjoni ta’ 
urġenza; billi għandha tingħata attenzjoni speċjali għall-protezzjoni ta’ dawk il-gruppi li 
qegħdin jiffaċċaw għadd ta’ żvantaġġi, u għall-iżgurar tal-inklużjoni tagħhom fis-
soċjetà,

J. billi impjieg full-time ta’ kwalità b’xogħolijiet ta’ kwalità hu l-aqwa garanzija kontra l-
faqar u l-esklużjoni soċjali; billi hu kruċjali li jitfasslu u jiġu implimentati politiki, 
inkluż l-aċċess għal servizzi ta’ kura aċċessibbli u li wieħed jiflaħ għalihom, li jilħqu l-
bżonnijiet tan-nisa u l-irġiel rispettivament,

K. billi l-istudji wrew li l-vjolenza kontra n-nisa tiżdied meta l-irġiel jesperjenzaw 
spustament u spussess minħabba l-kriżi ekonomika;  billi l-enfasi ekonomika spiss 
twassal għal abbuż aktar frekwenti, aktar vjolenti u aktar perikoluż,

1. Jinnota li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hi waħda mill-għanijiet tal-UE u għalhekk 
hi prinċipju ewlieni f’kull reazzjoni politika għall-kriżi ekonomika u finanzjarja u fit-
transizzjoni lejn verżjoni globali fit-tul għaż-żmien ta’ wara l-kriżi; jenfasizza li l-
ugwaljanza bejn is-sessi hi għan fija nnifisha u mhux biss mezz biex jinkiseb it-tkabbir 
ekonomiku;

2. Jenfasizza li s-sejbiet tal-Kummissjoni, li l-kriżi attwali qajmet tħassib dwar jekk il-
kisbiet fl-ugwaljanza bejn is-sessi humiex fil-periklu u jekk l-effetti tar-riċessjoni 
humiex ser jitfgħu pressjoni akbar fuq in-nisa; jenfasizza l-fatt li l-kriżi ekonomika u 
finanzjarja tiddistingwi bejn il-ġeneri fil-kawżi u fil-konsegwenzi tagħha;

3. Jinnota li l-integrazzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol fl-aħħar deċennji fissret mhux biss 
impatt aktar dirett tal-kriżi fuq in-nisa nfushom iżda wkoll fuq l-ambjent domestiku, 
fejn id-dħul se jiġi effettwat b'mod sinifikanti mit-telf ta' impjiegi tan-nisa; jitlob lill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw l-ispejjeż 
moħbija tal-kriżi, inkluż il-konsegwenzi varjati u spiss mhux rikonoxxuti tal-ġeneru;

4. Jinnota li l-politiki makroekonomiċi huma marbutin l-aktar ma' żieda fis-segregazzjoni 
tas-sessi fix-xogħol, mad-destabbilizzazzjoni tal-impjieg tan-nisa permezz ta' 

                                               
1 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-ugwaljanza bejn is-Sessi: it-tisħiħ tat-tkabbir u l-impjiegi – kontribut għall-
aġenda ta’ Lisbona wara l-2010 Laqgħa tal-Kunsill għall-Istrateġija ta’ Liżbona, l-Impjiegi, il-Politika Soċjali, 
is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur, Brussell, 30 ta’ Novembru 2009.
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sottokuntrattar, żidiet fid-differenzi fil-pagi bejn is-sessi, tnaqqis fl-aċċess tan-nisa għas-
saħħa u l-edukazzjoni minħabba l-privatizzazzjoni tas-servizzi tal-Istat, inugwaljanza 
akbar fl-aċċess għall-kreditu, l-art u l-proprjetà, u żieda qawwija tal-feminizzazzjoni tal-
faqar;

5. Jiddispjaċih li ħafna nisa diġà tilfu jew huma mistennija li jitilfu l-impjiegi tagħhom, 
partikolarment dawk li jaħdmu fl-intrapriża, fis-servizzi u t-turiżmu kif ukoll in-nisa 
f’impjiegi part-time u f’impjiegi prekarji; jenfasizza l-fatt li fl-istess ħin, it-tnaqqis fil-
provvista ta’ mikrokreditu hi mistennija li twassal għal tnaqqis fid-dħul fost il-ħaddiema 
nisa li jaħdmu għal rashom; jenfasizza li l-qgħad fost in-nisa hu mistenni li jiżdied 
b’mod sproporzjonat hekk kif jitħabbar tnaqqis fil-baġit tas-settur pubbliku, perress li n-
nisa huma impjegati b’mod sproporzjonat fis-servizzi edukattivi, tas-saħħa u soċjali; 

6. Jilqa’ l-istatistiċi tal-Eurostat dwar id-diżaggregazzjoni tas-sessi; jemmen, madankollu, 
li għandha tingħata aktar attenzjoni għan-nuqqas ta’ impjieg part-time (qasam li spiss hu 
eskluż mill-istatistiċi tal-qgħad); jinnota li n-nuqqas ta’ xogħol għat-tul, pagi anqas u 
medja anqas ta' siegħat tax-xogħol x'aktarx li se jkollhom konsegwenzi qawwija 
speċjalment fid-dħul, fil-benefiċċji ta' sigurtà soċjali u aktar fit-tul fil-pensjonijiet tan-
nisa;

7. Jinnota li l-ħaddiema migranti ukoll huma effettwati mill-kriżi, u daqstant ieħor il-
familji tagħhom f’pajjiżhom; jirreferi għall-fatt li l-livell ta' migrazzjoni femminili spiss 
mhuwiex dikjarat u anke l-impatt fuq il-familji li jiddependu mill-pagi tagħhom għall-
għajxien, b’riżultat ta’ dan in-nisa jistgħu jsibu lilhom infushom f’pożizzjoni 
vulnerabbli aktar meta jirritornaw d-dar, imwarrba mill-komunitajiet u mill-familji 
tagħhom;

8. Jenfasizza l-fatt li l-interventi u s-soluzzjonijiet jeħtieġu fehim tal-kuntest tal-kriżi u r-
rikonoxximent li m’hemmx reazzjoni “waħda tajba għal kulħadd”; jenfasizza, fl-istess 
ħin, li r-riċessjoni tista' tintuża bħala opportunità unika biex il-politiki ekonomiċi u 
soċjali jsiru aktar konxji mis-sessi u biex jersqu lejn il-ħolqien ta’ soċjetà b’aktar 
ugwaljanza bejn is-sessi;

9. Jiddeplora l-fatt li r-reazzjonjiet ta’ politika għall-kriżi, inkluż il-pakketti ta’ irkupru, 
naqqsu milli jirrikonoxxu, janalizzaw u jirranġaw l-impatt tas-sessi fuq il-kriżi; 
jikkritika l-fatt li l-bilanċ tas-sessi fl-istrateġija ta’ wara Lisbona hi bażikament 
ineżistenti; jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jinkludu 
kapitolu dwar is-sessi fil-linji gwida għall-impjiegi u l-makroekonomija u fl-Istrateġija 
UE 2020, u biex jintroduċu bbaġitjar tas-sessi fil-politiki kollha;

10. Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u speċjalment lill-Kumitat 
Speċjali tal-Parlament dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali (CRIS) sabiex 
jiżguraw li l-pjanijiet għall-irkupru u l-programmi ta’ aġġustament strutturali jwettqu 
evalwazzjoni tal-impatt fuq is-sessi (valutazzjoni ex post f’każijiet fejn ma saritx ex-
ante) u sabiex jinkludu perspettiva tas-sessi inkluż dejta u statistiċi diżagregati tas-sessi;

11. Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li r-
regressjoni u t-tnaqqis finanzjarju ma jaffettwawx il-politiki u l-funzjonament tal-
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istrutturi mmirati għall-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-livelli kollha tas-
settur governattiv u dak mhux governattiv; jiddispjaċih li dan it-tnaqqis finanzjarju diġà 
seħħ f’ċerti pajjiżi;

12. Jinnota li n-nuqqas ta’ politiki u ta’ infrastruttura ta’ kura wassu għal żieda f’ħaddiema 
domestiċi migranti nisa, mingħajr aċċess għall-protezzjoni u l-benefiċċji soċjali u 
marbuta max-xogħol, ; jitlob lill-Istati Membri sabiex immedjatament jintegraw lill-
ħaddiema migranti fi skemi ta’ sigurtà soċjali u ta’ kura tas-saħħa;

13. Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex janalizzaw u 
jikkontrobattu l-effetti negattivi tat-tnaqqis fiskali u ta’ tnaqqis fl-ispiża pubblika u fil-
benefiċċji soċjali, speċjalment fil-kuntest tat-tnaqqis fl-ispiża pubblika fil-livell lokali, 
sabiex ikun żgurat li n-nisa ma jkollhomx piż sproporzjonat ta’ kura (tfal, anzjani u 
persuni dipendenti), u meta l-għeluq tal-isptarijiet jew tal-perjodi ta’ permanenza aktar 
qosra fl-isptarijiet jittrasferixxu l-kura tal-pazjenti lid-djar bin-nisa, li potenzjalment 
ikabbru l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel;

14. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżviluppaw servizzi ta’ kura għall-but tan-nies, aċċessibbli 
u ta’ kwalità, għat-tfal u d-dipendenti oħra, skont il-miri Ewropej; jenfasizza l-fatt li 
għandu jintuża bis-sħiħ il-potenzjal tal-Fondi Strutturali u tal-Fond Agrikolu Ewropew 
għall-Iżvilupp Rurali, għall-finanzjament ta’ servizzi ta’ kwalità; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni sabiex tressaq direttiva dwar il-paternità, l-adozzjoni u l-liv minħabba t-
tfal; 

15. Jinnota li l-vjolenza kontra in-nisa tiżdied fi żminijiet ta’ taqlib ekonomiku; għalhekk 
iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex itejbu l-liġijiet u l-poltiki nazzjonali kontra kull forma 
ta’ vjolenza ibbażata fuq is-sessi u jilqa’ l-inizjattiva tal-Presidenza Spanjola għall-
ħolqien ta’ Osservatorju għall-Vjolenza kontra n-Nisa; jilqa’ bl-istess mod l-inizjattiva 
tal-Kunsill dwar l-istrument globali għall-protezzjoni tal-vittmi (Ordni ta’ Protezzjoni 
Ewropew); 

16. Jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-Istati Membri sabiex jieħdu miżuri effettivi, 
partikolarment permezz ta’ leġiżlazzjoni, li jħeġġu l-bilanċ bejn is-sessi fil-postijiet ta' 
responsabilità intraprenditorjali u politiċi; għalhekk jitlob miri vinkolanti li jiżguraw r-
rappreżentazzjoni ugwali bejn in-nisa u l-irġiel;

17. Jenfasizza li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżjjed fit-teħid tad-deċiżjonijiet finanzjarji, 
fil-fatt in-nisa huma wieħed mill-gruppi li attwalment huma esklużi mit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet finanzjarji li huma effettwati b’mod negattiv mir-riskju finanzjarju; jitlob 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għat-titjib tal-parteċipazzjoni tan-nisa 
f’kull livell tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, speċjalment fl-oqsma tal-ibbaġitjar u tal-
arranġamenti ta’ gvernanza għas-sistemi finanzjarji Ewropej, inkluż il-Bank Ċentrali 
Ewropew;

18. Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Gvern tan-Norveġja li jżid in-numru tan-nisa fuq il-bordijiet ta’ 
kumpaniji b’reponsabilità pubblika limitata għal minn tal-anqas 40%; jitlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jqisu l-inizjattiva tan-Norveġja bħala eżempju 
pożittiv u sabiex jimxu fl-istess direzzjoni;
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19. Jinnota li l-investiment fl-infrastruttura soċjali joffri opportunità għall-immodernizzar 
tal-Ewropa u għall-promozzjoni tal-ugwaljanza u tista’ titqies bħala strateġija parallela 
għall-investiment f’teknoloġiji ekoloġiċi li jimmodernizzaw l-infrastruttura fiżika; 
jikkunsidra li l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha għalhekk titqies bħala prijorità politika 
u għodda ewlenija;

20. Jenfasizza l-fatt li “impjiegi ekoloġiċi” għandhom il-potenzjal li jsiru parti ewlenija tat-
tkabbir ġejjieni tas-suq tax-xogħol Ewropew, il-fatt li llum aktar minn 20 miljun impjieg 
fl-Unjoni Ewropea jista’ jitqies bħala “ekoloġiku” u xhieda riċenti uriet kif l-impjiegi 
fis-settur tal-enerġija rinnovabbli waħidhom għandhom il-potenzjal li jirduppjaw għal 
2.8 miljuni sal-2020;

21. Jinnota li l-konverżjoni ekoloġika tal-ekonomija u t-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell 
baxx tal-karbonju sejrin joħolqu talba kbira ta’ ħaddiema b’ħiliet; jirreferi għall-fatt li l-
ħaddiema nisa għandhom rappreżentanza baxxa ħafna fis-settur tas-sorsi rinnovabbli u 
speċjalment fl-impjiegi xjentifiċi u teknoloġikament avvanzati; jitlob lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-ħaddiema nisa ma jkunux esklużi 
minn proġetti u minn programmi ta’ taħriġ dwar it-trasformazzjoni ekoloġika jiġifieri 
fis-settur tas-sorsi rinnovabbli, u fl-impjiegi xjentifiċi u teknoloġikament avvanzati;

22. Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw 
implimentazzjoni sħiħa tal-Fondi Strutturali Ewropej fil-livell nazzjonali sabiex 
jindirizzaw l-effetti tar-riċessjoni permezz ta’ inizjattivi ta’ taħriġ mill-ġdid u ta’ titjib 
tal-ħiliet skont l-Artikolu 16 tar-Regolament Ġenerali1 u l-Artikolu 6 tar-Regolamenti 
dwar il-Fond Soċjali Ewropew2 u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali3;

23. Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex joħolqu riżerva 
finanzjarja f’kull Fond għal attivitajiet ta’ opportunitajiet indaqs, b’appoġġ miżjud għal 
programmi ġenerali u għal inizjattivi speċjali oħrajn iffinanzjati separatament taħt l-
assistenza teknika;  jitlob lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw mekkaniżmi għall-
gvernanza tal-ugwaljanza biex jinkludu għarfien espert dwar is-sessi fid-dipartimenti 
governattivi u f’aġenziji oħrajn li jimplimentaw miżuri skont il-Fondi Strutturali u ta' 
Koeżjoni u li jippromwovu l-organizzazzjonijiet u n-netwerks tan-nisa;

24. Iħeġġeġ lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi sabiex iwettaq valutazzjoni 
ta’ impatt tas-sessi tal-kriżi ekonomika u jitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej, bħall-
Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet ta’ Għajxien u tax-Xogħol, sabiex 
jindirizzaw il-kwistjonijiet bejn is-sessi fil-ħidma attwali tagħhom;

                                               
1 Regolament (KE) Nru 1083/2006 tal-Kunsill tal- 11 ta’ Lulju 2006 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni (ĠU L 210, 
31.7.2006, p.25).
2 Regolament (KE) Nru 1081/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-Fond Soċjali 
Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1784/1999 (ĠU L 210, 31.07.2006, p. 12).
3 Regolament (KE) Nru 1080/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta’ Lulju 2006 dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1783/1999 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 1)
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25. Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jirrikonoxxu u 
jappoġġjaw il-kontribut li s-soċjetà ċivili tista' tagħmel fl-inidirizzar tal-kriżi finanzjarja 
u ekonomika, b'mod partikolari fid-dawl tas-Sena Ewropea għall-Faqar u l-Esklużjoni 
Soċjali;

26. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-imsieħba soċjali u lill-NGOs 
rilevanti.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

L-ekonomija dinjija għadha għaddejja minn l-aktar riċessjoni qawwija mid-Dipressjoni l-
Kbira u jekk xejn il-kriżi finanzjarja globali żiedet aktar fl-iskala. Kien hemm kollass tas-
sistema finanzjarja globali, bżieżaq spekulattivi u xejriet qawwija fil-valuri marbuta mad-djar, 
l-ishma, l-ikel u l-enerġija. Il-finanzjarizzazzjoni eċċessiva tal-ekonomija wasslet għall-
instabilità, għall-falliment u l-kważi falliment ta' banek u istituzzjonjiet finanzjarji ewlenin 
oħrajn. Il-falliment fil-provvista ta’ kreditu għall-‘ekonomija reali’ wassal għall-konsegwenzi 
ta’ ħsara għall-ekonomija reali u għall-kwalità tal-ħajja tan-nies1. Mijiet ta' miljuni ta' nies 
tilfu l-impjiegi tagħhom, id-dħul tagħhom, it-tfaddil tagħhom u djarhom. Għalkemm jista' 
jkun l-agħar mument tal-kriżi għadda, l-esperti jaqblu li l-konsegwenzi soċjali tal-kriżi ser 
imorru lil hinn mill-irkupru pożittiv. 

L-inugwaljanza bejn is-sessi hi kawża u konsegwenza tal-kriżi finanzjarja u ekonomika 

Il-kriżijiet finanzjarji u ekonomiċi jiddistingwu bejn is-sessi kemm fin–natura u fl-effett 
tagħhom. Il-kategoriji kollha tal-politiki ta’ irkupru jiddinstingwu bejn is-sessi: ir-riforma tal-
gvernanza finanzjarja; l-appoġġ għas-setturi u l-kumpaniji finanzjarji; l-appoġġ għas-swieq 
tax-xogħol; l-appoġġ għall-investiment; u l-appoġġ għas-setgħa tal-akkwist domestiku. 

L-artikli fl-istampa jiffukaw fuq l-industrija maskili, l-għeluq tal-impjanti tal-manifattura u t-
telf tal-bonus għall-bankiera. In-nisa ma jidhrux f’dan ix-xenarju; ma kien hemm l-ebda 
analiżi dettaljata tad-dimensjoni femminili u tal-impatti differenti li l-kriżi kellha fuq in-nisa. 
Pereżempju, x’inhu t-tqassim skont is-sess tal-impjiegi fis-settur industrijali u fil-kumpaniji li 
ngħataw appoġġ finanzjarju?  Din il-mistoqsija għandha sinifikat għaliex l-appoġġ għall-
impjieg ġejjieni tal-irġiel aktar milli tan-nisa mhux talli ma jsaħħaħx, anzi, jimmina l-
ugwaljanza bejn is-sessi.

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hi waħda mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea u għandha 
tifforma parti ewlenija minn kull reazzjoni politika u mill-pjanijiet ta' irkupru nazzjonali u 
internazzjonali, kif ukoll fit-trażizzjoni lejn iż-żmien ta' wara l-kriżi. Il-kriżi inizzjali u l-
pjanijiet ta’ irkupru sussegwenti fil-livell Ewropej, nazzjonali u internazzjonali (G20) 
madankollu naqsu milli jirrikonoxxu, jifhmu, janalizzaw u jirranġaw l-impatt tal-kriżi fuq is-
sessi. 

In-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fit-teħid ta’ deċiżjonijiet finanzjarji. “Ir-Rapport 
dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel" fl-2009, tal-Kummissjoni jindika li l-banek ċentrali 
ta' kull Stat Membru kienu kollha mmexxija minn gvernatur maskili. Barra minn hekk, ir-
Rapport tal-2007 tal-Kummissjoni jindika li ġeneralment, l-ogħla entitajiet għat-teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-banek ċentrali tal-UE għandhom ħames irġiel għal kull mara. Fil-livell 
Ewropew, kull waħda mit-tliet istituzzjonijiet finanzjarji (il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank 
tal-Investiment Ewropew u Fond tal-Investiment Ewropew) huma kollha mmexxija minn 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis, April 2009, paġna 3
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irġiel u nisa jiffurmaw biss 16% tal-ogħla entitajiet għat-teħid ta’ deċiżjonijiet f’dawn l-
istituzzjonijiet.1

L-inklużjoni tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet finanzjarji hi mezz ta’ implimentazzjoni tal-
prijoritajiet u l-prattiċi differenti li għandhom il-potenzjal li jagħtu riżultati pożittivi mhux 
biss għan-nisa iżda għas-soċjetà kollha kemm hi. Waħda minn dawn il-prattiċi hi l-approċċ 
għat-teħid tar-riskju. Oħrajn jinkludu preferenzi għall-forniment ta’ servizz pubbliku ta’ 
edukazzjoni u saħħa, li jappoġġjaw mhux biss l-ugwaljanza bejn is-sessi iżda ukoll l-iżvilupp 
fit-tul tal-kapital uman1.

Il-femininizzazzjoni tal-immaniġġjar - protezzjoni kontra l-kriżi? 

Kieku l-Lehman Brothers kienu l-Lehman Sisters, immexxija min-nisa minflok mill-irġiel, 
kieku kienet iseħħ il-kriżi tal-kreditu? Kemm il-femministi u l-ekonomisti ewlenin innutaw li 
l-kriżi tal-kreditu litteralment hi diżastru kkawżat mill-bniedem. Il-kriżi saħħet lil dawk favur 
id-diversità fil-boardroom, li jinsistu li minnufih jinħtieġ li jkun hemm aktar nisa fil-quċċata 
tal-istituzzjonijiet finanzjarji. Il-falliment maskili jista’ jagħti opportunitajiet lin-nisa 
opportunitajiet li jilħqu pożizzjonijiet għoljin2.

L-Iżlanda qed tindika t-triq ‘il quddiem. Sa mill-kollass ekonomiku umiljanti tagħha, din il-
gżira nazzjon fl-Atlantiku tat-Tramuntana għaddiet iċ-ċwievet finanzjarji ewlenin lin-nisa. 
Issa għandha priministru mara, filwaqt li n-nisa qegħdin imexxu tnejn mill-banek ewlenin 
tagħha, wara li ħadu t-tmexxija minn idejn l-irġiel li ngħataw it-tort għall-kollass tal-
istituzzjonijiet b’eċċessi traskurati.3

Michael Ferrary, professur f’Ceram fi Franza, jemmen li l-bilanċ tas-sessi hu ċ-ċavetta għall-
kontroll tal-kultura tat-teħid tar-riskju li ddominat is-setturi finanzjarji f’ħafna pajjiżi. Skont 
Ferrary, il-banek li kellhom bilanċ aħjar bejn is-sessi marru ħafna aħjar fil-kriżi ekonomika 
minn banek oħra li ma kellhomx dan il-fattur. “Bosta studji tas-sessi innutaw kif in-nisa 
jaġixxu u jimmaniġjaw b'mod differenti mill-irġiel. Għandhom it-tendenza li jevitaw ir-riskju 
u jiffukaw fuq perspettiva aktar fit-tul. Proporzjon akbar ta’ maniġers nisa jibbilanċjaw l-
imġiba għat-teħid tar-riskju tal-kollegi maskili tagħhom”4.

In-nuqqas ta’ ugwaljanza fl-impjiegi għadha n-norma fil-boardrooms madwar id-dinja, fejn 
irġiel lebsin għall-okkażkjoni għadhom jiddominaw kemm ir-rwoli eżekuttivi u ukoll dawk 
mhux eżekuttivi. Il-leġiżlazzjoni fin-Norveġja indirizzat dan l-iżbilanċ b’mod effettiv. 
F’Ġunju tal-2003 il-gvern tan-Norveġja ressaq proposta leġiżlattiva mmirata għall-ksib ta’ 

                                               
1 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis, 
April 2009, 7

2 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women The Observer, Il-Ħadd, 18 ta’ Jannar 2009.
3 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’ minn Kevin Sullivan u Mary Jordan, 10 ta’ Frar 
2009,
4 Ferrary  fiċ-CERAM Business School Research, Frar 2009
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rappreżentazzjoni ta' 50% ta’ nisa fuq il-bordijiet tal-kumpaniji pubbliċi u privati kollha1. Fl-1 
ta’ Jannar 2006 daħlu fis-seħħ ir-regoli dwar ir-rappreżentazzjoni tas-sessi fuq il-bordijiet tal-
kumpaniji fin-Norveġja. Ir-regolamenti l-ġodda jistipulaw li għandu jkun hemm proporzjon 
minimu ta’ 40% taż-żewġ sessi fuq kull bord. Spanja għaddiet liġi simili. fi żmien seba’ snin, 
kumpaniji pubbliċi jridu jgħaddu erba’ minn kull għaxar siġġijiet fil-bordijiet lin-nisa.

Segregazzjoni fis-suq tax-xogħol 

Din l-kriżi hi differenti mir-riċessjonijiet preċedenti: it-tnaqqis ekonomiku x’aktarx li 
jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel. B’kuntrast ma’ perjodi fil-passat ta’ riċessjoni ekonomika, 
in-nisa issa jirrappreżentaw proporzjon ħafna akbar tas-suq tax-xogħol. L-integrazzjoni tan-
nisa fis-suq tax-xogħol tfisser li l-kriżi mhux biss ser ikollha impatt dirett akbar fuq in-nisa 
nfushom, iżda ukoll fuq l-ambjenti domestiċi, fejn id-dħul ser jiġi effettwat b’mod sinifikanti 
mit-telfien ta’ impjiegi tan-nisa. U bit-tendenzi tal-qgħad ikkaratterizzati minn swieq tax-
xogħol b’segregazzjoni bejn is-sessi, b’diskrepanzi bejn is-sessi fil-pagi, b’livelli għola ta’ 
part-time u impjieg prekarju fost in-nisa, u b’konċentrazzjoni ta’ nisa fl-hekk imsejjaħ settur 
informali li jipprovdi anqas dħul u anqas protezzjoni soċjali, in-nisa jinsabu ħafna ‘l bogħod 
milli jokkupaw pożizzjoni vantaġġjuża biex jirreżistu l-kriżi. 

Ma hemm l-ebda dubju li l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun prinċipju ewlieni f’kull 
reazzjoni politika. Meta jitqiesu r-rwoli differenti li għandhom in-nisa, l-effetti tal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja jmorru lilhinn mill-ambitu tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jolqtu ukoll 
l-istabilità ġenerali tas-soċjetà. Fi żminijiet ta’ taqlib ekonomiku, in-nisa spiss jesperjenzaw 
aktar malajr il-konsegwenzi negattivi u jdumu aktar ma jgawdu l-benefiċċji tal-irkupru. Qabel 
ma saħansitra bdiet il-kriżi, il-maġġoranza tan-nisa li jaħdmu kienu diġà jiffurmaw parti mill-
ekonomija informali, b'anqas dħul u b'anqas protezzjoni soċjali.

Il-konċentrazzjoni tan-nisa fis-servizzi tas-servizz pubbliku kienet, fil-passat, għenet biex 
tħarishom mill-impatt inizjali tal-kundizzjonijiet ta' riċessjoni. Madankollu bħala impjegati 
tas-servizz pubbliku u benefiċarji tas-servizzi bħall-kura tat-tfal, in-nisa huma partikolarment 
sensittivi għat-tnaqqis fil-baġit meta jidħol fis-seħħ l-impatt tal-valur fiskali2. Wieħed għandu 
jżomm f’moħħu li l-gvernijiet iridu jħallsu lura d-defiċits għoljin matul d-deċennju ta’ wara.

Id-dħul u l-ispiża tal-Istat jiddistingwu bejn is-sessi;
 filwaqt li l-irġiel għandhom it-tendenza li jkunu l-ikbar kontributuri għad-dħul tal-istat 
f’termini fiskali minħabba d-dħul aktar għoli tagħhom, in-nisa għandhom it-tendenza li jkunu 
l-ewwel benefiċarji bil-forniment ta’ servizzi li ukoll jiddistingwu bejn is-sessi: il-kura għat-
tfal, il-kura ta’ persuni dipendenti, djar, edukazzjoni u saħħa. 3Għalhekk it-tnaqqis fl-ispiża 
pubblika aktarx jaffettwa li jkollu impatt aktar dirett fuq in-nisa.

It-tnaqqis fl-ispiża pubblika iwassal ukoll għat-trasferiment ta’ servizzi bħall-kura għat-tfal 
lura f’idejn in-nisa, li għalhekk huma mxekkla milli jipparteċipaw fis-soċjetà lilhinn mill-
qasam domestiku. Bl-istess mod f’ekonomiji soċjo-ekonomikament żvantaġġjati, l-impatt tat-

                                               
1 Fondazzjoni ta’ Dublin Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company 
boards
2 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, Mejju 2009, paġna 6
3 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, paġna 3
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tnaqqis għal servizzi ta’ appoġġ jwassal f’aktar dipendenza fuq in-nisa kemm fil-familji kif 
ukoll fil-komunità.1

L-impatti fuq ix-xogħol u l-impjiegi

In-nisa għandhom aktar ċans li jsibu ruħhom f’pożizzjoni ta’ żvantaġġ fis-suq tax-xogħol 
minħabba fatturi differenti: rata għola ta’ kuntratti prekarji u pożizzjonijiet volontarji part-
time, kif ukoll diskrepanza sfavorevoli persistenti fil-pagi (medja ta’ 17.4% fl-UE fl-2007 
b’ċifri sa 30.3% fl-Estonja) li għandha riperkussjonijiet negattivi fuq id-dħul tul il-ħajja, fuq 
il-protezzjoni tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet u barra minn hekk iwassal għall rati akbar “ta'
riskju ta' faqar", speċjalment tul l-irtirar. Fl-2007, ir-rata ta’ riskju ta’ faqar kienet għola għan-
nisa (17%) milli għall-irġiel (15%). Din id-differenza kienet speċjalment għola għal persuni 
anzjani (22% għan-nisa meta mqabbel mas-17% għall-irġiel) u għal ġenituri waħedhom 
(34%)2, l-iktar nisa. 

Madankollu r-rata tal-qgħad mhux bilfors tixhed l-impatt sħiħ tat-tibdil fil-kundizzjonijiet 
ekonomiċi għan-nisa u l-irġiel. Filfatt, l-istatistika nazzjonali tikkonferma li t-tnaqqis fir-rati 
ta' impjieg għan-nisa mhux bilfors wasslu għal żidiet simili fir-rati tal-qgħad. In-nisa spiss 
huma impjegati part-time u mhumiex meqjusa bħala qiegħda iżda bħala impjegati parzjali. 
Għalhekk il-qgħad tan-nisa jista’ jitqies bħala sottovvalutat meta mqabbel ma’ tal-irġiel. 
Sabiex il-qgħad tan-nisa jitkejjel bl-istess mod bħal dak tal-irġiel, għandha tingħata attenzjoni 
akbar lill-impjieg part-time, li għandu jitqies u ppubblikat bl-istess mod komprensiv bħall-
impjieg full-time. It-tendenzi fl-impjiegi u d-data li fuqhom huma bbażati tista' tiġi ddubitata. 
Fl-UE kien deċiż li l-istatistiċi domestiċi bbażati fuq l-individwu għandhom jiddistingwu 
skont is-sessi. Madankollu dan hu biss l-ewwel pass biex ikollna data li tirrifletti b’mod 
adegwat d-differenzi fl-impjiegi bejn in-nisa u l-irġiel.3

Opportunitajiet fir-reazzjonijiet ta’ politika u l-pjanijiet għall-irkupru

F’Diċembru tal-2009, l-Kapijiet tal-Gvern tal-UE qablu fuq pakkett għall-irkupru ekonomiku 
li jiswa EUR 200 biljun, li kellu l-għan li jagħti spinta dirett lill-impjieg bl-użu ta' taħlita ta' 
skemi ta' infiq ikkoordinati nazzjonali u Ewropej4. 

Il-Kummissjoni Ewropea enfasizzat li “impjiegi ekoloġiċi” għandhom il-potenzjal li jsiru 
parti ewlenija ta’ tkabbir għall-futur tas-suq tax-xogħol Ewropew, il-fatt li llum aktar minn 20 
miljun impjieg fl-Unjoni Ewropea jistgħu jitqiesu bħala “ekoloġiċi” u provi riċenti urew li l-
impjiegi fis-settur tal-enerġija rinnovabbli waħdu għandhom il-potenzjal li jirduppjaw għal 
2.8 miljuni sal-2020; Nafu li l-konverżjoni ekoloġika tal-ekonomija u t-tranżizzjoni mill-hekk 
imsejħa “industriji ta’ nżul ix-xemx” għal ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju ser toħloq 
talba qawwija għal ħaddiema fi snajja jew professjonijiet ta’ ħila. Il-mili ta’ impjiegi ħodor 
jeħtieġ programmi ta’ taħriġ adegwati, taħriġ mill-ġdid u programmi ta’ edukazzjoni.

Madankollu, ħarsa lejn l-ammont kbir ta’ studji disponibbli, insibu l-l-impjiegi ħodor huma 
                                               
1 EWL: ibid.
2 Kummissjoni Ewropea, Rapport dwar l-Ugwaljanza għall-2010, paġna 4
3 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession, paġna 12
4 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew, “Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku”, 
COM(2009) 800 finali.
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kważi kollha ddominati mill-irġiel, speċjalment fl-oqsma tal-enerġija alternattiva. In-nisa 
għandhom rappreżentanza baxxa fis-settur tas-sorsi rinnovabbli u speċjalment fl-impjiegi 
xjentifiċi u teknoloġikament avvanzati1. Madankollu, konverżjoni ġusta, tajba u li tagħti lil 
kulħadd dak li ħaqqu ma tistax taċċetta l-esklużjoni tan-nisa mit-tranżizzjoni lejn l-ekonomija 
ħadra, jiġifieri ċertu snajja u professjonijiet u programmi ta’ taħriġ u ta’ taħriġ mill-ġdid. Il-
Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi ukoll li neħtieġu n-nisa fl-istess tip ta’ impjiegi bħall-
irġiel2.  
Peress li l-ugwaljanza bejn iċ-ċittadini hu wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni, irġiel u 
nisa bl-istess ħiliet għandu jkollhom l-istess aċċess għall-impjiegi kolha, fis-settur privat u 
ukoll f’dak pubbliku. Hemm ukoll argument addizzjonali li hu purament prammatiku: il-
potenzjal tan-nisa hu indispensabbli għat-trasformazzjoni ekoloġika tas-soċjetà. L-Ewropa ma 
tistax tibqa’ titraskura r-riżorsi femminili tagħha billi tittratta lin-nisa bħala pjan ta’ riżerca 
biex tagħti spinfa li dinja tax-xogħol biss f’każijiet meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi 
jiddefinixxu t-talba.

Ir-reazzjonijiet għar-riċessjoni fil-livelli Ewropej u nazzjonali ukoll jirrappreżentaw 
opportunità u mument ta’ bidla għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, il-kriżi 
finanzjarja u ekonomika tista’ ukoll tagħtina l-opportuità li niżviluppaw reazzjonjijiet u 
perspettivi u nidentifikaw l-oqsma ta’ politika għal intervent u ukoll soluzzjonijiet alternattivi. 
F’dan il-mument valutazzjoni sensittiva għas-sessi għandha wkoll il-vantaġġ li tevita 
konsegwenzi mhux mixtieqa ta’ politiki mhux effettivi u eżiti mhux mixtieqa. L-investiment 
fl-infrastruttura soċjali għandu jitqies bħala opportunità għall-immodernizzar tal-Ewropa u 
għall-promozzjoni tal-ugwaljanza kif ukoll bħala strateġija parallela ta’ investiment 
f’tekonoloġiji ħodor għall-immodernizzae tal-infrastruttura fiżika tagħna3. 

Fid-dokument ta’ ħidma tagħha dwar il-konsultazzjoni dwar l-Istrateġija Futura UE 2020, il-
Kummissjoni tenfasizza li l-ugwaljanza bejn is-sessi hi ta’ tħassib ewlieni. Hu importanti 
ħafna li jiġi żgurat li perspettiva tas-sessi tiddaħħal fir-reviżjoni futura tat-Trattat ta’ Liżbona 
wara l-2010, inkluż l-Istrateġija Ewropea tal-Impjiegi u l-Istrateġija Makroekonomika u li 
f’dan il-kuntest jiġi kkunsidrat l-impatt differenzjat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja fuq in-
nisa. Hu ukoll importanti li l-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-proposti 
ta' politika kollha jkunu suġġetti b'mod regolari għal valutazzjoni tal-impatt tas-sessi u 
għandhom iwettqu l-istess valutazzjoni għall-miżuri attwalment stipulati fil-Pjan Ewropew 
għall-Irkupru Ekonomiku, għall-Fondi Ewropej għall-Aġġustament Globali u oħrajn.

                                               
1 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, Nairobi, paġna 309
2 Ewropa Ġdida, Ekonomija Ħadra, Impjiegi Ħodor, Intervista ma' Nikolaus G. van der Pas, Direttur Ġenerali, 
16 ta' Ġunju 2008.
3 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession, paġna 2


