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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-mobilità edukattiva u professjonali tan-nisa fl-UE
2012/0000(INI)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 2 u 3 tiegħu, 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikoli 8, 45, 165, u 166 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikulari l-Artikoli 21, 23 u 25 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 bl-isem 
'Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015' (COM(2010)0491),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2010 bl-isem 
'Aġenda għall-ħiliet ġodda u l-impjiegi: Kontribut Ewropew lejn livell massimu ta' 
impjiegi' (COM(2010)0682),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Ġunju 2010 bl-isem 
'Impetu ġdid għall-kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali biex 
tiġi appoġġjata l-istrateġija Ewropa 2020' (COM(2010)0296),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-promozzjoni tal-
mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea1,

– 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 (A7-0000/2012),

A. billi d-dritt li li wieħed jaħdem u jgħix f'pajjiż ieħor tal-Unjoni huwa wieħed mid-drittijiet 
fundamentali tal-Unjoni;

B. billi l-mobilità tal-ħaddiema u l-mobilità edukattiva jikkontribwixxu għal sens ta' 
ċittadinanza Ewropea u involviment fil-proċessi demokratiċi;

C. billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja kemma effetti negattivi fuq is-suq tax-xogħol tal-UE, 
speċjalment fir-rigward tar-rati ta' impjieg u l-possibilità ta' moviment liberu u tal-għażla 
tal-impjieg skont il-kwalifiki edukattivi u professjonali ta' dak li jkun, filwaqt li n-nisa 
kienu wieħed mill-gruppi l-iktar milquta ħażin;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0455.
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D. billi hemm differenzi sinifikanti bejn il-ġeneri fir-rigward tal-mobilità tal-ħaddiema fl-UE 
– l-irġiel jieħdu imjiegi jew ibiddlu l-impjieg b'mod ħafna iktar frekwenti min-nisa (44 % 
f'paragun ma' 27 %), filwaqt li n-nisa b'mod iktar frekwenti jiċċaqalqu għal destinazzjoni 
iktar imbiegħda biex isegwu s-sieħeb tagħhom;

E. billi s-segregazzjoni tal-ġeneri fis-suq tax-xogħol, in-nuqqas ta' kundizzjonijiet adegwati 
tax-xogħol, l-isterjotipi persistenti u r-riskju tad-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru 
huma ostakli kbar għall-mobilità professjonali tan-nisa; billi l-fatturi marbuta mal-familja, 
in-netwerks soċjali, il-faċilitajiet tal-kura tat-tfal, l-akkomodazzjoni u l-kundizzjonijiet 
lokali huma wkoll ostakli għan-nisa biex dawn jeżerċitaw id-dritt tal-moviment liberu;

F. billi huma meħtieġa soluzzjonijiet politiki multidimensjonali li jinkorporaw it-tagħlim tul 
il-ħajja, il-ħinijiet tax-xogħol u l-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol, is-saħħa u s-
sikurezza u l-prattiki tal-organizzazzjoni tax-xogħol sabiex titjieb l-integrazzjoni tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol;

G. billi l-mobilità edukattivi tgħin biex jiżdiedu l-mobilità professjonali u l-opportunitajiet 
fis-suq tax-xogħol u għandha tkun disponibbli għal kulħadd, inklużi n-nisa b'livell baxx ta' 
kwalifiki; 

1. Jenfasizza l-bżonn li jiżdied l-għarfien dwar is-sitwazzoni tan-nisa fil-kuntest tal-politiki 
tal-UE dwar l-edukazzjoni, l-integrazzjoni, il-migrazzjoni u l-impjiegi, u fil-politiki soċjali 
tagħha, sabiex jiġu protetti d-drittijiet tan-nisa, jiġu promossi l-ugwaljanza u l-
opportunitajiet indaqs u tiġi miġġielda kull forma ta' sfruttament fis-suq tax-xogħol;

2. Jistieden lill-Istati Membri jdaħħlu dispożizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet 
tan-nisa fir-rigward tal-mobilità professjonali meta jfasslu l-istrateġiji u l-programmi ta' 
riforma nazzjonali tagħhom;

3. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li n-nisa li jsiefru minħabba impjiegi li jinvolvu l-kura tat-
tfal jew tal-anzjani spiss jiġu impjegati mingħajr kuntratt jew jaħdmu illegalment u, 
konsegwentement, ma jkollhom ebda dritt jew intitolament għas-sigurtà soċjali, il-kura 
tas-saħħa jew benefiċċji oħra;

4. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li n-nisa li jsiefru minħabba l-impjieg spiss jiġu offruti l-
impjiegi l-iktar baxxi fis-suq tax-xogħol f'termini ta' ħiliet, paga u prestiġju u li l-
migrazzjoni tax-xogħol tan-nisa spiss tikkonċentra fi ftit okkupazzjonijiet dominati min-
nisa assoċjati ma' rwoli tradizzjonali tal-ġeneru;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmoniterjaw il-ksur tad-drittijiet tan-nisa 
fis-suq tax-xogħol, jipprovdu lin-nisa li jgħixu barra għal skopijiet ta' xogħol bl-
informazzjoni kollha neċessarja, anke fir-rigward tal-aċċess għal impjiegi u taħriġ f'dan il-
qasam u għad-drittijiet soċjali u l-kura tas-saħħa, u jipprovdu pariri fir-rigward tal-
opportunitajiet ta' xogħol mingħajr ħlas żejjed;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jsaħħu l-politika tal-UE dwar il-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni diretta u indiretta kontra l-ħaddiema migranti tal-UE fi Stat 
Membru ieħor u l-abbuż tad-drittijiet tagħhom minħabba li ma jkunux jafu biżżejjed il-
lingwi u l-liġijiet applikabbli għall-impjieg tagħhom fl-Istat Membru ospitanti;



PR\920726MT.doc 5/7 PE500.754v01-00

MT

7. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu punti ta’ kuntatt għall-ħaddiema mobbli domestiċi 
u għall-ħaddiema tal-kura b’relazzjoni individwali tax-xogħol, sabiex dawn jingħataw il-
mezzi biex jistabbilixxu netwerk li jippermettilhom ikunu infurmati dwar id-drittijiet 
tagħhom;

8. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu t-tendenzi tal-pagament iktar trasparenti sabiex 
inaqqsu d-differenzi fil-pagi li huma kontinwi jew li qed jiżdiedu; 

9. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu servizzi għall-ħaddiema li jiċċaqalqu mal-konjugi 
jew is-sieħed/sieħba u/jew it-tfal tagħhom, bħal faċilitajiet tal-kura tat-tfal, skejjel ta' qabel 
il-primarja, skejjel u servizzi mediċi, flimkien mal-aċċess liberu għas-servizzi pubbliċi tal-
impjiegi sabiex il-konjugi jew is-sħab li jiċċaqalqu għal Stat Membru ieħor isibu impjieg;

10. Jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakoli għall-mobilità tal-ħaddiema billi joffru lin-
nisa li jsegwu lil żwieġhom jew sħabhom fi Stat Membru ieħor servizzi f’lokhom bħalma 
huma korsijiet maħsuba biex jiffaċilitawlhom l-integrazzjoni fl-ambjent soċjali u kulturali 
ġdid tagħhom, pereżempju korsijiet tal-lingwa u korsijiet vokazzjonali mingħajr ħlas 
żejjed;

11. Itenni s-sejħa tiegħu lill-Istati Membri biex jippromwovu t-tagħlim u l-mobilità tal-
impjiegi billi: (a) iżidu l-għarfien u jagħmlu l-informazzjoni aċċessibbli faċilment minn 
kulħadd; (b) jenfasizzaw il-valur miżjud tal-mobilità fl-istadji bikrija tal-edukazzjoni; (c) 
jiżguraw li jiġu validati r-riżultati ta' tagħlim mill-esperjenzi tal-mobilità bejn l-Istati 
Membri; u (d) inaqqsu l-piżijiet amministrattivi u jistimulaw l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet rilevanti fost l-Istati Membri;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja bil-qawwa l-Programm Erasmus; jinnota li, mill-
ħolqien tiegħu fl-1987, il-Programm Erasmus għamilha possibbli li iktar minn 2,2 miljun 
student jimmobilizzaw ruħhom fl-UE, u ta kontribut sinifikanti għall-mobilità fl-
edukazzjoni ogħla Ewropea;

13. Jenfasizza li n-nisa b'diżabilitajiet u l-ommijiet waħedhom iridu jingħataw appoġġ 
addizzjonali sabiex jiksbu l-aċċess għall-programmi edukattivi eżistenti tal-mobilità;

14. Jenfasizza l-bżonn li jiżdied il-livell ta' parteċipazzjoni fil-programmi ta' tagħlim tul il-
ħajja min-nisa li siefru barra, inklużi programmi relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fis-snin li ġejjin, l-Ewropa se jkollha taffaċċja xi sfidi sinifikanti sabiex tagħmel is-suq tax-
xogħol iktar miftuħ u aċċessibbli. 

L-ewwel nett, hemm l-objettiv tal-mobilità professjonali, li jenfasizza l-bżonn li s-sistemi 
edukattivi u ta' taħriġ jiġu adatti b'mod iktar effettiv għar-rekwiżiti l-ġodda tas-suq tax-
xogħol, li jissaħħu t-tagħlim tul il-ħajja u l-ksib ta' ħiliet u li titjieb is-sistema tar-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. 

It-tieni, il-livell tal-mobilità tal-ħaddiema bejn l-Istati Membri, li għadu baxx ħafna, jenfasizza 
l-fatt li l-vantaġġi offruti mis-suq intern għadhom mhux qed jiġu sfruttati b'mod sħiħ.  

Għad hemm wisq ostakli għall-mobilità, inklużi nuqqasijiet fir-rigward tal-għarfien tal-lingwi 
barranin, kundizzjonijiet mhux favorevoli għall-ksib tal-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-
xogħol u nuqqas li jiġu aġġornati l-liġijiet nazzjonali dwar is-sigurtà soċjali. 

Għad hemm ftit aċċess għall-informazzjoni dwar il-mobilità transkonfinali u, f'wisq każijiet, 
il-kwalità fqira tagħha taqta' qalb in-nies.

F'ħafna każijiet, it-tibdil tal-impjieg jista' jfisser ħafna iktar minn ċaqliq minn kumpanija għal 
oħra jew minn industrija għal oħra; dan jista' jfisser ukoll karriera jew okkupazzjoni differenti. 

Għalhekk hu essenzjali li jkun żgurat li t-taħlita ta' opportunitajiet ta' tagħlim tissodisfa l-
bżonnijiet li jiġu assigurati kemm l-impjegabilità kif ukoll l-adattabilità tal-ħaddiema matul il-
ħajja tagħhom tax-xogħol, u b'hekk jitjiebu l-kapaċitajiet għall-mobilità professjonali.

Iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jirċievu livell diċenti ta' edukazzjoni u l-opportunità li 
jaġġornaw l-għarfien tagħhom u jiksbu ħiliet ġodda permezz tal-ħajja tagħhom tax-xogħol. 

Dawn huma objettivi li jitolbu responsabilità kondiviża bejn il-gvernijiet, l-awtoritajiet 
pubbliċi, min iħaddem, is-sħab soċjali u ċ-ċittadini individwali. 

Is-sistemi edukattivi u ta' taħriġ għad jeħtieġu jiġu adattati għall-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol 
u għal ekonomija u soċjetà dejjem iktar ibbażati fuq l-għarfien. 

Fi żmien meta dejjem inqas żgħażagħ qed jirnexxilhom jidħlu fis-suq tax-xogħol, aħna rridu 
niffaċċjaw l-isfidi l-ġodda u nieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet offruti mis-soċjetà. 

Hu ta' importanza vitali li numru dejjem jikber ta' persuni jiksbu l-ogħla livell ta' edukazzjoni 
possibbli; dan hu partikolarment importanti għan-nisa li jħallu l-forza tax-xogħol 
temporanjament, għal raġunijiet ta' maternità jew biex jieħdu ħsieb il-familji tagħhom, u li 
għalihom livell għoli ta' edukazzjoni huwa essenzjali biex ikun possibli għalihom li 
jirritornaw malajr fis-suq tax-xogħol.

L-ewwel objettiv tal-Istrateġija Ewropa 2020 huwa li jżid ir-rata tal-impjieg għan-nisa u l-
irġeil tal-età bejn l-20 u l-64 sena għal 75 %, anke permezz ta' parteċipazzjoni ikbar taż-
żgħażagħ, tal-ħaddiema ikbar fl-eta u tal-ħaddiema bi ftit ħiliet. 

Iktar edukazzjoni u edukazzjoni aħjar tfisser rati ogħla ta' impjieg, u livelli miżjuda ta' 
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edukazzjoni, biż-żmien, jgħinu biex jiżdiedu r-rati ta' impjieg tan-nisa, ħaġa li jkollha impatt 
pożittiv dirett fuq il-PDG. 

Effetti usa' u iktar pożittivi fuq it-tkabbir jistgħu jinkisbu biss billi jiżdied u jiġi ffaċilitat l-
investiment fil-kapital uman u fil-produttività tan-nisa.


