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1. INTRODUZZJONI 

L-ugwaljanza bejn is-sessi hija dritt fundamentali iggarantita mill-Artikolu 23 tal-Karta tal-
Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet Fundamentali. Minbarra hekk, l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistqarr: "Fl-azzjonijiet kollha tagħha l-Unjoni għandha 
tfittex li telimina l-inugwaljanzi, u li tinkoraġixxi l-ugwaljanza, bejn in-nisa u l-irġiel". Il-
Kummissjoni reġgħet affermat l-impenn tagħha dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi billi adottat il-
Karta dwar in-Nisa1 u adottat ukoll Strateġija għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel (2010-
2015) 

2.  

Il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija wkoll importantissima għall-obbjettivi tat-tkabbir, l-
impjiegi u l-koeżjoni soċjali tal-UE. L-Istrateġija Ewropa 2020 – id-dokument ewlieni tal-UE 
dwar it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv – għandha mira ewlenija li żżid ir-rata ta' 
impjiegi tan-nisa u l-irġiel ta' bejn l-20 u l-64 sena għal 75 % sal-2020. Meta titqies ir-rata ta' 
impjiegi attwali tan-nisa ta' 62,5 %3, l-impjiegi tan-nisa għandhom kemm jiżdiedu kif ukoll 
jittejbu.  

Dan ir-rapport huwa l-ewwel rapport annwali mressaq wara l-adozzjoni tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 u l-Istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni dwar L-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-
Irġiel. Huwa jiddeskrivi l-iżviluppi reċenti fl-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE u jippreżenta l-
istatistika dwar l-oqsma kollha li huma koperti kif ukoll dwar l-iżviluppi ġodda reċenti fl-
Istati Membri. Jistabbilixxi l-istat attwali tal-ħames oqsma prijoritarji tal-Karta dwar in-Nisa u 
tal-Istrateġija, li huma: l-indipendenza ekonomika ugwali; l-istess paga għall-istess xogħol u 
xogħol tal-istess valur; l-ugwaljanza fit-teħid tad-deċiżjonijiet; id-dinjità, l-integrità u tmiem 
għall-vjolenza sessista; u l-ugwaljanza bejn is-sessi barra mill-Unjoni. Ir-rapport se jitressaq 
quddiem il-Kunsill EPSCO (Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-
Konsumatur) f'Marzu 2011 u t-taħdidiet li se jsiru fid-Djalogu dwar l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi se jkunu bbażati fuqu. 

2. L-INDIPENDENZA EKONOMIKA UGWALI 

Il-parteċipazzjoni fit-tul fl-impjiegi ssaħħaħ l-indipendenza tan-nisa tul ħajjithom u ttihom l-
opportunità li jkollhom pensjonijiet xierqa. Bejn l-2009 u l-20104 id-differenza bejn ir-rati 
tal-impjiegi tal-irġiel u tan-nisa naqset b'0,4 punti perċentwali (p.p) minn 13,3 għal 12,9. 
F'livell nazzjonali hemm differenzi kbar bejn stat u ieħor fl-UE. Malta, l-Italja u l-Greċja 
għandhom l-iżjed rati baxxi għan-nisa filwaqt li r-rati l-iżjed baxxi għall-irġiel jinstabu fil-
Litwanja, l-Estonja u l-Latvja. Ir-rati tal-qgħad kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa żdiedu 
mill-2009 'l hawn minħabba l-kriżi, u issa5 jinstabu pari (9,6 % kemm għan-nisa kif ukoll 
għall-irġiel).  

Minkejja dan, kull stima pożittiva tax-xejra tal-impjiegi tan-nisa hija bilanċjata mill-fatt li 
hemm ħafna nisa li jaħdmu part-time. Fl-2009, kien hemm 31,4 % tan-nisa Ewropej u 8,1 % 

                                                 
1 COM(2010)78. 
2 COM(2010)491. 
3 il-grupp ta' etajiet bejn l-20 u l-64, 2009. Id-dejta fir-rapport hija mogħtija mill-Eurostat fejn ma 

jissemix sors ieħor. 
4 Iċ-ċifri għat-tieni kwart tal-2009 u tal-2010. 
5 Ottubru 2010. 
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tal-irġiel jaħdmu part-time. Ta' min jinnota li fil-pajjiżi fejn jaħdmu mal-75 % tan-nisa (id-
Danimarka, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja) ir-rati ta' impjiegi part-time huma fost l-ogħla. 

Rati tal-impjieg u tal-qgħad (nisa u rġiel ta' bejn l-2- u l-64 sena) fl-Istati Membri tal-UE - 2000-2009
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Sors:  Eurostat, Stħarriġ dwar il-forzi tax-xogħol (SDX), medji annwali. 

Rati tal-impjieg: miri Ewropa 2020

Rati tal-impjieg tal-irġiel

Rati tal-impjieg tan-nisa

Rati tal-qgħad tan-nisa

Rati tal-qgħad tal-irġiel

 

L-Istrateġija Ewropa 2020 proposta mill-Kummissjoni f'Marzu 2010 tippreżenta viżjoni għall-
UE għaxar snin oħra: ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva li twassal għal rata għolja 
ta' impjiegi, produttività u koeżjoni soċjali. Id-distakk attwali bejn ir-rati tal-impjieg tal-
irġiel u tan-nisa juri biċ-ċar li jeħtieġ li n-nisa jiġu inkoraġġuti li jinvolvu ruħhom iżjed biex 
l-UE tilħaq il-mira tal-Ewropa 2020 ta' rata ta' impjiegi ta' 75 %. Tabilħaqq, ir-rata ġenerali 
tal-impjiegi tan-nisa fl-Ewropa qiegħda 62,5 %, u hemm għadd ta' gruppi speċifiċi ta' nisa li 
huma mbiegħda sew mill-miri tal-Ewropa 2020. Pereżempju r-rati tan-nisa minn pajjiżi barra 
mill-UE huma taħt il-50 %, filwaqt li fost in-nisa Roma l-qgħad huwa erba' darbiet ogħla 
minn tal-popolazzjoni femminili ġenerali6.  

                                                 
6 Nisa minn minoritajiet etniċi u nisa Roma fl-Ewropa: Argument favur l-Ugwaljanza bejn is-Sessi? 

Rapport ta' sinteżi tal-grupp espert dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, l-inklużjoni soċjali, is-saħħa u l-
kura fit-tul, 2010. 
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Rati tal-impjieg skont in-nazzjonalità (nisa u rġiel ta' bejn l-20 u l-64 sena) fl-Istati Membri tal-UE - 
2005-2009
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Hommes: ressortissants nationaux

Hommes: ressortissants de pays extérieurs à
l'UE-27 
Femmes: ressortissantes nationales

Femmes: ressortissantes de pays extérieurs à
l'UE-27 

Sors:  Eurostat, Stħarriġ dwar il-forzi tax-xogħol (SFX), medji annwali. 

Rati tal-impjieg: mira Ewropa 2020

Nisa:ċittadini ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE 

Irġiel: ċittadini tal-pajjiż
Irġiel: ċittadini ta' pajjiż barra mill-UE-27
Nisa: ċittadini tal-pajjiż
Nisa: ċittadini ta' pajjiż barra mill-UE-27

Raġuni ewlenija għar-rati baxxi tal-impjiegi tan-nisa hija l-isfida tal-bilanċ li jrid jintlaħaq 
bejn ix-xogħol, il-familja u l-ħajja privata. Il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-
ommijiet hija ta' 11,5 punti perċentwali inqas minn tan-nisa li ma għandhomx tfal, filwaqt li r-
rata għall-missirijiet hija 8,5 p.p. ogħla minn tal-irġiel li ma għandhomx tfal. Barra minn dan, 
sistemi ta' taxxi u benefiċċji mfassla ħażin, b'mod partikolari t-tassazzjoni konġunta, jistgħu - 
flimkien ma' nuqqas ta' faċilitajiet affordabbli u ta' kwalità għolja fejn jistgħu jinżammu t-tfal 
waqt li l-ġenituri jkunu x-xogħol – joħolqu diżinċentivi qawwija kontra li joħroġ it-tieni 
ġenitur jaqla' l-flus billi jsib impjieg.  

L-impatt tat-twelid tat-tfal fuq ir-rata tal-impjiegi tan-nisa huwa limitat fil-Portugall u fis-
Slovenja iżda huwa għoli fl-Estonja, fl-Ungerija, fis-Slovakkja u fir-Repubblika Ċeka. Fuq l-
impjiegi tal-irġiel, il-konsegwenza tat-twelid tat-tfal hija waħda pożittiva b'medda ta' 1,9 p.p. 
fid-Danimarka għal 13,3 p.p. fil-Litwanja. Xi wħud mill-Istati Membri qegħdin jieħdu passi 
leġiżlattivi biex jiffaċilitaw dan il-bilanċ. Fil-Ġermanja, il-leġiżlazzjoni ġdida toffri l-
flessibbiltà lill-ġenituri fl-għajnuna fit-taħriġ: għandhom l-għażla li jiddeċiedu meta jixtiequ 
jrabbu t-tfal, jew jiedu taħriġ jew jaħdmu. Fl-Isvezja, jitħallas bonus tal-ugwaljanza biex 
jinkoraġġixxi lill-ommijiet u l-missierijiet jaqsmu l-liv tal-ġenituri b'mod iżjed ibbilanċjat. 

Il-provvediment ta' biżżejjed faċilitajiet fejn il-ġenituri jistgħu jħallu t-tfal, li huma ta' kwalità 
għolja, affordabbli, u aċċessibbli, huwa pass importanti ħafna biex il-ġenituri, speċjalment 
dawk nisa, ikunu qed jingħataw għażla vera, fejn jekk iridu jistgħu joħorġu jaħdmu. Pereżempju 
fil-Polonja bħalissa għaddej mill-Parlament abbozz ta' liġi dwar il-faċilitajiet ta' indukrar tat-
tfal waqt li l-ġenituri jkunu jaħdmu. Iżda l-"miri ta' Barċellona" stabbiliti fl-2002 li kellhom l-
għan li jiksbu provvediment imkabbar tal-faċilitajiet tal-indukrar tat-tfal sal-2010, fil-
maġġoranza tal-Istati Membri għadhom ma ntlaħqux7.  

                                                 
7 Il-Kunsill Ewropew ta’ Barċellona tal-2002 ftiehem li sal-2010 l-Istati Membri għandhom jipprovdu 

kura tat-tfal għal tal-anqas 90 % tat-tfal bejn it-tliet snin u l-età obbligatorja tal-iskola u għal tal-anqas 
33 % tat-tfal taħt l-età ta’ tliet snin. 
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Rati tal-impjieg tan-nisa u tal-irġiel (25-49) 
skont għandhomx tfal ta' taħt it-12-il sena 

UE 27 - 2009
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Sors  : Eurostat, Stħarriġ Ewropew dwar il-forzi tax-xogħol, medji 
annwali.

Rati tal-impjieg: mira Ewropa 2020

Barra minn hekk, l-assistenza għall-anzjani u ta' nies b'diżabbiltà qed issir sfida sinifikanti 
hekk kif qed tixjieħ il-popolazzjoni, għas-soċjetà ġenerali, iżda b'mod partikolari għan-nisa. 
L-ommijiet ta' sikwit jieħdu ħsieb kemm tat-tfal, kif ukoll tal-membri anzjani tal-familji 
tagħhom, xi drabi fl-istess ħin. Fl-UE, madwar 30 % tan-nisa li għandhom responsabbiltajiet 
ta' kura jgħidu li ma joħorġux għax-xogħol jew li jaħdmu part-time minħabba nuqqas ta' 
servizzi tal-indukrar tat-tfal u ta' persuni dipendenti oħra. Fil-Pajjiżi l-Baxxi, il-Finlandja u l-
Isvezja, iċ-ċifri huma inqas minn 10 %, iżda qegħdin ogħla mit-80 % fil-Latvja u fir-
Rumanija.  

Filwaqt li timplimenta ftehim tal-isħab soċjali Ewropej, id-Direttiva riveduta dwar il-leave 
tal-Ġenituri8 żżid l-intitolament għal-liv ta' kull ġenitur li joħroġ jaħdem minn tliet xhur għal 
erba' xhur, u mill-inqas wieħed minn dawn ix-xhur ma jistax jiġi ttrasferit fuq il-ġenitur l-
ieħor. Dan ifisser li kull xahar liv li ma jitteħidx jintilef, u dan huwa inċentiv qawwi biex il-
missirijiet jieħdu l-intitolament kollu tal-liv. Fis-sena 2010 ġiet adottata d-Direttiva dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn in-Nisa u l-Irġiel li jeżerċitaw 
attività li fiha jaħdmu għal rashom9. Din kienet l-ewwel dispożizzjoni dwar l-għoti ta' 
benefiċċju tal-maternità f'livell tal-UE għal dawk li jaħdmu għal rashom u għal żwieġhom jew 
seħibhom permanenti. 

Il-faqar marbut man-nisa huwa wieħed mill-oqsma ewlenin tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Beijing 
(PAB) u l-Istrateġija Ewropa 2020 tistabbilixxi mira ewlenija li toħroġ mill-inqas 20 miljun 
persuna mir-riskju ta' faqar jew esklużjoni. Il-kisba ta' din il-mira jkollha l-effett li tbiddel il-
ħajja ta' bosta rġiel u nisa: b'mod ġenerali huma l-irġiel l-iżjed li jbatu min-nuqqas ta' 
akkomodazzjoni, iżda għal dawk li għandhom 'il fuq mill-65 sena, ir-rata tar-riskju ta' faqar 
hija ogħla b'mod sinifikattiv għan-nisa milli għall-irġiel (21 % kontra 16 % fl-2008). Id-
distakk jaqbeż l-10 p.p. fil-Bulgarija, f'Ċipru, fil-Finlandja u fl-Isvezja u l-15-il p.p. fl-
Estonja, fil-Litwanja u fis-Slovenja. B'rabta mat-tixjiħ, il-Kummissjoni qiegħda tiżviluppa 

                                                 
8 Direttiva 2010/18/UE. 
9 Direttiva 2010/41/UE. 
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Sħubija Innovattiva Ewropea dwar it-Tixjiħ Attiv u f'Saħħtu. It-titjib tas-saħħa u tal-kwalità 
tal-ħajja tal-anzjani u l-iżvilupp ta' prodotti, strumenti u servizzi innovattivi, jgħinu biex iġibu 
lin-nisa lura fis-suq tax-xogħol u jiġġeneraw l-opportunitajiet għat-tkabbir tan-negozji li 
jwassal għal iżjed kompetittività u tkabbir. 

L-2010 kienet Is-Sena Ewropea għall-Ġlieda Kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali u kien 
hemm bosta attivitajiet iffokati fuq din il-kwistjoni, inkluża Green Paper dwar il-
Pensjonijiet10 li enfasizzat il-ħtieġa li jiġu indirizzati d-differenzi bejn is-sessi.  

Ir-rata tar-riskju tal-faqar wara t-trasferiment soċjali għall-anzjani 
(nisa u rġiel ta' età minn 65 sena 'il fuq) 1998-2008

0

5

10

15

20

25

1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pe
rċ

en
tw

al

Sors:  Eurostat, Stħarriġ dwar il-qliegħ u l-kundizzjonijiet tal-ħajja, medji annwali.
1998-2004: UE 25, 2005-2008: UE 27
Mhix disponibbli d-dejta dwar l-2002

Nisa

Irġiel

B'mod partikolari, in-nisa ta' minoritajiet etniċi u n-nisa Roma huma iżjed vulnerabbli 
għar-riskju ta' faqar minn nisa oħra. Il-Komunikazzjoni "L-integrazzjoni soċjali u ekonomika 
tar-Roma fl-Ewropa"11 tenfasizza r-responsabbiltà konġunta tal-UE u tal-Istati Membri għall-
inklużjoni soċjali tar-Roma u tenfasizza wkoll l-importanza tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi. 

3. L-ISTESS PAGA GĦALL-ISTESS XOGĦOL U XOGĦOL TAL-ISTESS VALUR 

'Il fuq minn 50 sena wara li ġie ffirmat it-Trattat ta' Ruma, li stqarr il-prinċipju ta' pagi ugwali 
għall-irġiel u għan-nisa għall-istess xogħol jew għal xogħol ta' valur ugwali, in-nisa 
madwar l-UE jaqilgħu medja ta' 17,5 % inqas mill-irġiel u ma sar ebda tnaqqis tad-distakk fil-
pagi bejn in-nisa u l-irġiel f'dawn l-aħħar ftit snin. Dan id-distakk ivarja bejn kważi 31 % fl-
Estonja u inqas minn 5 % fl-Italja. Fil-qasam tar-riċerka xjentifika, fl-UE qiegħed f'medja12 ta' 
25 %. Distakk żgħir bejn il-pagi tal-irġiel u tan-nisa jista' jiġi spjegat mill-fatt li r-rata tal-
impjiegi tan-nisa hija baxxa u dawk li jaħdmu barra mid-dar jaqilgħu pagi ogħla (livell ta' 

                                                 
10 COM(2010) 365 
11 COM(2010) 133 
12 Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka, "She Figures 2009. Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Science’  
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edukazzjoni, professjoni) 
13. L-Istati Membri ttrasponew il-leġiżlazzjoni kollha tal-UE dwar 

il-pagi ugwali, iżda d-distakk x'aktarx li mhux se jitneħħa b'mezzi legali biss. Ir-raġunijiet 
għad-distakk huma bosta u kumplessi, ma jirriflettux biss id-diskriminazzjoni minħabba s-
sess, iżda jirriflettu wkoll l-inugwaljanzi marbuta mal-edukazzjoni, is-segregazzjoni 
orizzontali u vertikali tas-suq tax-xogħol, id-diffikultà biex jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol, il-
familja u l-ħajja privata, l-inugwaljanza fid-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet domestiċi u 
tal-familja, in-nuqqas ta' trasparenza dwar il-pagi u l-impatt tar-rwoli tas-sessi li jinfluwenzaw 
l-għażliet dwar l-edukazzjoni u l-korsijiet ta' taħriġ. Għalhekk, il-konklużjonijiet tal-Kunsill 
adottati taħt il-Presidenza Belġjana tal-Kunsill dwar id-distakk fil-pagi tal-irġiel u tan-nisa 
huma pass importanti14.  

Distakk mhux aġġustat bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel fl-Istati Membri tal-UE - 2008 
(Differenza bejn il-qliegħ gross fis-siega tal-irġiel u tan-nisa bħala perċentwal tal-medja tal-qiegħ fis-siegħa tal-irġiel)
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Sors: Eurostat. Id-distakk mhux aġġustat jirrappreżenta d-differenza bejn il-qliegħ medju gross fis-siegħa tal-impjegati rġiel u tal-impjegati nisa bħala 
perċentwal tal-qliegħ gross medju fis-siegħa tal-impjiegati rġiel. EE u IE: dejta għall-2007  

Il-Kummissjoni trid tiżviluppa għarfien tar-raġunijiet li jikkawżaw id-distakk persistenti fil-
pagi bejn in-nisa u l-irġiel u modi biex tindirizzah. Il-kampanja tal-2010 tal-UE kontra d-
distakk fil-pagi bejn is-sessi ġiet irreklamata fuq il-mezzi u s-sistemi tat-trasport pubbliku fis-
27 belt kapitali tal-UE u fil-gazzetti lokali u nazzjonali. Hemm kważi 300 kuntatt15 fis-27 Stat 
Membru li jaħdmu ta' multiplikaturi favur il-kampanja. Ġie mfassal ukoll kalkuklatur tad-
distakk fil-pagi ta' bejn is-sessi. B'żieda mal-kampanja, u ispirata minn dawk il-bosta Stati 
Membri li rnexxielhom iwaqqfu l-ġranet għal aktar għarfien dwar is-sigħat żejda li jridu 
jaħdmu n-nisa biex jaqilgħu daqs l-irġiel, il-Kummissjoni se twaqqaf l-ewwel Ġurnata 
Ewropea għal Pagi Ugwali fir-rebbiegħa tal-2011. 

                                                 
13 Id-distakk tal-pagi bejn l-irġiel u n-nisa fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea: indikaturi kwantitattivi u 

kwalitattivi, ir-rapport tal-2010 tal-Presidenza Belġjana. 
14 Fil-konklużjonijiet tiegħu, il-Kunsill jistieden lill-Istati Membri jadottaw jew jimxu ma' sett komprensiv 

ta' miżuri li jindirizzaw il-medda sħiħa ta' raġunijiet għad-distakk fil-pagi marbutin mal-inugwaljanzi 
tas-suq tax-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa. 

15 Dawn jinkludu s-sħab soċjali, il-Ministeri tal-Impjiegi/għall-Affarijiet Soċjali/għall-Ugwaljanza, NGOs 
fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi u aġenziji tar-reklutaġġ pubbliċi u privati. 
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Żgħażagħ li jitilqu qabel il-waqt mill-edukazzjoni u t-taħriġ u dawk li jiksbu edukazzjoni terzjarja 
UE 27 - 2000-2009
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Irġiel:li jitilqu mill-iskola qabel il-waqt
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Irġiel: gradwati mill-università

Nisa: gradwati mill-università

Sors:  Eurostat, Stħarriġ dwar il-forzi tax-xogħol (SFX), medji annwali. 

Waħda mill-kawżi tal-inugwaljanza fil-pagi hija d-differenza fl-għażliet edukattivi u 
professjonali li jagħmlu l-irġiel u n-nisa16. L-Istrateġija Ewropa 2020 tistabbilixxi l-mira li 
mill-inqas 40 % taż-żgħażagħ għandhom jiggradwaw mill-università, u l-mira li n-numru ta' 
żgħażagħ li jitilqu qabel il-waqt mill-iskejjel jonqos għal taħt l-10 %. Attwalment, hemm iżjed 
subien li jabbandunaw l-iskola qabel il-waqt, filwaqt li t-tfajliet jimmarkaw kisba ogħla ta' 
edukazzjoni għolja mill-irġiel fl-Istati Membri kważi kollha. Fl-2009, 35,7 % tan-nisa u 
28,9 % tal-irġiel bejn l-etajiet ta' 30 u 34 kienu spiċċaw b'suċċess l-edukazzjoni terzjarja. 
60 % tal-gradwati mill-università huma nisa. B'danakollu, in-nisa qegħdin ikkonċentrati 
f'setturi li ħafna drabi għandhom pagi iżjed baxxi (servizzi tas-saħħa u tal-assistenza, l-
edukazzjoni, eċċ.) filwaqt li aktar minn 64 % tal-gradwati tal-informatika u inġinerija huma 
rġiel. Bħala konsegwenza, is-segregazzjoni fl-impjiegi professjonali għadha għolja. Għadd ta' 
Stati Membri implimentaw politiki li jikkumbattu s-segregazzjoni bbażata fuq is-sess, iżda ftit 
huma li qegħdin jiffokaw fuq l-għażliet ta' studju tas-subien u l-irġiel. Fil-Ġermanja 
pereżempju, hemm programm li l-għan tiegħu hu li jiżdiedu l-irġiel ikkwalifikati fost il-
persunal ta' faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal17. 

4. L-UGWALJANZA FIT-TEĦID TAD-DEĊIŻJONIJIET  
Iżjed ma nħarsu 'l fuq fil-ġerarkiji, inqas ma nsibu nisa. Il-perċentwali ta' nisa f'pożizzjonijiet 
ewlenin politiċi u ekonomiċi ma tbiddel kważi xejn mis-sena l-oħra 'l hawn. Fl-2010, il-
gvernijiet ta' tliet Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja, il-Finlandja u s-Slovakkja) kienu 
mmexxija minn nisa, filwaqt li l-għadd medju ta' membri nisa fil-parlamenti nazzjonali 
(kmamar waħdiena/il-komuni) kien ta' 24 %, punt perċentwali ogħla minn tal-2005. Il-
perċentwali qiegħed ogħla minn 40 % fil-Pajjiżi l-Baxxi u fl-Isvezja u inqas minn 10 % 
f'Malta u fl-Ungerija. Fost il-ministri ewlenin tal-gvernijiet nazzjonali18, il-proporzjon tan-
nisa żdied minn 22 % fl-2005 għal 27 % fl-2010. Minħabba li l-proporzjon ta' nisa għadu 

                                                 
16 Ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 13. 
17 Ara miżuri oħrajn f'"Gender Differences in Education Outcomes" (www.eurydice.org) 
18 Ministri li għandhom siġġu fil-kabinett. 
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żgħir, il-pajjiżi qed jibdew jaġixxu. Pereżempju, il-Kumitat Konġunt dwar il-Kostituzzjoni fl-
Oireachtas (il-Kmamar Parlamentari Irlandiżi) riċentement irrakkomanda li l-partiti politiċi 
jieħdu miżuri pożittivi biex iħeġġu l-ugwaljanza bejn is-sessi fin-numru tad-deputati, inkluż 
waqt l-għażla tal-kandidati għall-elezzjoni. Il-Greċja organizzat kampanja ta' informazzjoni u 
għarfien dwar in-nisa fil-politika qabel l-elezzjonijiet reġjonali u muniċipali riċenti. Il-Polonja 
u Spanja għandhom l-obbligu ta' rappreżentazzjoni bbilanċjata fil-listi elettorali. 

Perċentwal tan-nisa u l-irġiel f'inkarigi bis-setgħa li jieħdu d-deċiżjonijiet - 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Il-Parlament Ewropew

Qrati Superjuri

Mexxejja tan-negozji

Qrati Ewropej

Gvernijiet nazzjonali (ministri
ewlenin)

Istituzzjonijiet Ewropej
(amministraturi)

Parlamenti nazzjonali

Istituzzjonijiet Finanzjarji Ewropej

Presidenti ta' Bordijiet tad-Diretturi 

Perċentwal

Nisa Irġiel

Sors: Il-bażi tad-dejta tal- Eurostat u tal-Kummissjoni Ewropea dwar in-nisa u l-irġiel f'inkarigi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet
NB: B'mexxejja tan-negozji għandna nifhmu l-kategoriji tal- ISCO (l-Istandard Internazzjonali tal-Klassifika ta' Xogħolijiet) nru 121 (Diretturi u 
Diretturi Ġenerali) u n-nru 13 (Mexxejja ta' intrapriżi żgħar).  

 

Anki fil-qasam tal-ekonomija, l-ugwaljanza bejn is-sessi hija nieqsa. B'aktar nisa 
jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fl-edukazzjoni, wieħed jistenna titjib korrispondenti fl-użu 
effettiv tat-talenti tan-nisa. Iżda sal-lum 3 % biss mill-akbar kumpaniji19 kkwotati għandhom 
president mara fl-ogħla kumitati fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. Jeżistu wkoll varjazzjonijiet 
kbar madwar l-Ewropa: fl-Isvezja u l-Finlandja, 'il fuq minn 25 % tal membri tal-bord huma 
nisa, filwaqt li fil-Lussemburgu, f'Ċipru, l-Italja u Malta, dan il-proporzjon huwa ta' inqas 
minn 5 %. Fil-kumpaniji mhux elenkati fil-borża, in-nisa għadhom jirrappreżentaw biss terz 
tal-mexxejja tan-negozji fl-UE20, u dan il-proporzjon huwa ħafna iżjed baxx f'bosta pajjiżi.  

                                                 
19 Dejta miġbura fis-sajf tal-2010 dwar kumpaniji li jiffurmaw il-parti domestika(reġistrati nazzjonalment 

skont il-kodiċi ISIN) tal-blue chip index miżmum mill-borża ta' kull pajjiż. 
20 Diretturi u kapijiet eżekuttivi u maniġers ta' intrapriżi żgħar. 
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Distribuzzjoni skont is-sess ta' mexxejja ta' intrapriżi, fl-2009
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Nisa Irġiel

Sors: Eurostat, Stħarriġ tal-UE dwar il-forza tax-xogħol. NB: b'mexxeja tan-negozji għandna nifhmu il-kategoriji ISCO (l-Istandard Internazzjonali tal-Klassifika 
ta' Xogħolijiet) nru 121 (Diretturi u Diretturi Ġenerali) u n-nru 13 (Maniġers ta' impriżi żgħar). 
Għal MT u CY: id-dejta mhijiex affidabbli minħabba ċ-ċokon tax-xempju.
FR: iċ-ċifri jeskludu lid-diretturi u d-diretturi ġenerali (CEOs).  

Iżda l-maġġoranza tal-popolazzjoni hija magħmula min-nisa, u l-parteċipazzjoni tagħhom fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tista' ġġib magħha politiki b'miri aktar ċari u demokraziji iktar 
b'saħħithom u għonja. L-argument min-naħa kummerċjali favur in-nisa f'pożizzjonijiet 
imlaħħqin ingħataw spinta mir-riċerka21 indipendenti li tissuġġerixxi rabta bejn il-kumpaniji li 
għandhom in-nisa f'pożizzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet u prestazzjoni tajba. Jidher 
ukoll li meta d-diretturi jkunu taż-żewġ sessi, dan iġib miegħu għadd ta' benefiċċji importanti 
bħalma huma profitti ogħla, prestazzjoni ġenerali mtejba, ġestjoni tar-riskju aħjar u aktar użu 
tat-talenti tan-nisa.  

                                                 
21 ‘Does Female Leadership Boost Firm Profitability?’ Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, ‘The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards’, Catalyst 2007, ‘Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution’, Wittenberg-
Cox and Maitland 2007, The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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Il-Proporzjon ta' nisa li jiffurmaw parti minn bordijiet tal-ogħla inkarigu fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet tal-akbar negozji ta' 
kull pajjiż, 2004-2010
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Sors: Id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi tal-Kummissjoni Ewropea, Dejtabejż dwar in-nisa u l-irġiel. L-ikbar impriżi elenkati fil-borża huma dawk reġistrati fil-pajjiż li jiffurmaw l-indiċi tal-
kumpaniji ewlenin tal-borża nazzjonali (massimu ta' 50). Dan l-indiċi tal-aqwa valuri jew "l-indici blue chip" fih l-ikbar kumpaniji f'termini ta' kapitalizzazzjoni tas-suq u/jew tal-volum ta' 
kummerċ.  

Minħabba li bosta kumpaniji qegħdin idumu biex itejbu l-bilanċ marbut mas-sess, xi 
gvernijiet Ewropej għaddew il-liġijiet biex jisfurzaw tibdil. L-ewwel kwota favur l-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-kmamar tad-diretturi ġiet introdotta fin-Norveġja fl-2006. Bħala 
konsegwenza diretta tal-leġiżlazzjoni dwar il-kwoti, ir-rappreżentazzjoni tan-nisa fost id-
diretturi ta' kumpaniji kbar Norveġiżi telgħet minn 22 % fl-2004 għal 42 % fl-2009. Dan l-
aħħar Spanja għamlet l-istess u introduċiet il-leġiżlazzjoni dwar bilanċ fil-preżenza ta' nisa u 
rġiel fost id-diretturi ta' kumpaniji korporattivi, u fi Franza qiegħda fid-dibattitu liġi dwar dan. 
Dawn iż-żewġ pajjiżi diġà raw titjib fil-bilanċ tas-sessi mill-2004 'l hawn, li juri li t-taħdit fost 
bords ta' diretturi bbilanċjati għandu effett minnu nnifsu. Ċerti pajjiżi għandhom ukoll 
kodiċijiet ta' governanza korporattivi li jenfasizzaw l-importanza tad-diversità u l-bilanċ bejn 
is-sessi. Il-kodiċijiet korporattivi xi drabi jkun fihom regoli speċjali għat-trasparenza dwar il-
kompożizzjoni tal-bord. B'mod ġenerali, il-pajjiżi li introduċew dawn it-tipi ta' kodiċijiet 
għandhom ukoll proporzjon akbar ta' nisa fil-livell ta' diretturi - pereżempju l-Isvezja u l-
Finlandja.  

Miżuri oħra li jtejbu l-bilanċ ta' nisa u rġiel jinkludu l-impenji volontarji. Id-Danimarka u l-
Pajjiżi l-Baxxi għandhom statuti li jinkoraġġixxu t-tpoġġija tan-nisa f'pożizzjonijiet imlaħħqa. 
Ir-Renju Unit qed iħejji reviżjoni dwar it-tneħħija tal-ostakoli biex in-nisa jkunu jistgħu jaslu 
fl-inkarigi għolja tan-negozju. Il-Kummissjoni se tistabbilixxi djalogu dirett mal-industrija u 
tħeġġeġ lill-kumpaniji privati biex jagħmlu sforzi speċjali biex jindirizzaw l-iżbilanċi 
persistenti fil-karigi li jinvolvu t-teħid tad-deċiżjonijiet. 

5. DINJITÀ, INTEGRITÀ U TMIEM GĦALL-VJOLENZA SESSISTA 

L-aspettattivi dwar it-tul tal-ħajja żdiedu f'dawn l-aħħar 20 sena, u tfal Ewropej mwielda fl-
2007 jistgħu jistennew li jgħixu sa kważi 80 sena. B'danakollu, l-inugwaljanzi fis-saħħa 
bbażati fuq is-sess huma komuni fl-UE. 40 % tal-irġiel qiegħda li għandhom bejn il-25 u d-49 
sena jagħtu bħala raġuni ewlenija għaliex ma jfittxux l-impjieg, xi marda jew diżabbiltà li 
jkunu jbatu minnha. Il-proporzjon ta' dawn l-irġiel fl-Estonja u s-Slovakkja jogħla sa 63 % u 
fir-Repubblika Ċeka, fl-Italja u fir-Rumanija qiegħed inqas minn 20 %. 13 % biss min-nisa 
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bla impjieg fl-UE jagħtu din ir-raġuni għaliex ma jfittxux impjieg. Iżda, fil-maġġoranza l-
kbira tal-Istati Membri, hemm iktar nisa minn irġiel li jħossu li għandhom problemi tas-saħħa. 
In-nisa jużaw is-servizzi tas-saħħa iktar mill-irġiel, ukoll. B'danakollu, l-aspettattiva ta' tul ta' 
ħajja hija sitt snin inqas għall-irġiel milli għan-nisa. In-nisa jistgħu jistennew li jgħixu fuq l-
għaxar snin iżjed mill-irġiel fil-Litwanja, fl-Estonja u fil-Latvja, u erba' snin fl-Isvezja, fir-
Renju Unit, f'Ċipru, fid-Danimarka u fil-Pajjiżi l-Baxxi.  

Fil-livell tal-UE m'hemmx biżżejjed tagħrif dwar is-saħħa speċifiku għas-sessi. Rapport 
ippubblikat mill-Kummissjoni22 jirrakkomanda "l-implimentazzjoni tal-ġbir ta' dejta 
standardizzata skont is-sess u t-titjib tal-kwalità tad-dejta f'oqsma fejn din ma teżistix jew 
mhijiex speċifika għas-sessi, inklużi l-aċċess għall-kura tas-saħħa, l-infiq u l-kosti tal-kura 
tas-saħħa, mard marbut mad-drawwiet tal-ikel, l-uġigħ u l-emikranja, l-użu tal-alkoħol, it-
tipjip, u l-abbuż jew l-użu ħażin ta' mediċinali legali." 

Il-ġlieda kontra kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin tat-
Triju attwali ta' presidenzi (Spanja, il-Belġju, l-Ungerija) u tal-Kummissjoni Ewropea, iżda 
għad hemm nuqqas ta' dejta f'waqtha, affidabbli, preċiża u li tista' tiġi mqabbla kemm 
f'livell nazzjonali, kif ukoll f'dak tal-UE. Hemm bosta raġunijiet għal din l-iskarsezza ta' dejta. 
L-ewwel waħda hi li l-fenomeni huma, minnhom innifshom, moħbija; it-tieni hi li ftit huma l-
Istati Membri li jiġbru din id-dejta; u fl-aħħar nett, jeżistu d-disparitajiet fil-metodoloġija tal-
ġbir tad-dejta madwar l-UE.  

Stħarriġ23 reċenti tal-Eurobarometer juri l-medda wiesgħa tal-vjolenza domestika mxerrda 
mal-UE wieħed minn kull erba' min-nies li wieġbu qalu li jafu mara fost ħbiebhom jew fil-
familja tagħhom li kienet vittma tal-vjolenza domestika, u wieħed minn kull ħamsa jaf b'xi 
ħadd fost il-ħbieb jew fil-familja tiegħu li jikkommetti l-vjolenza domestika. Fl-2010, il-
Finlandja, l-Irlanda, l-Italja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Greċja, il-Litwanja, l-Isvezja, il-
Portugall u Ċipru nedew strateġiji jew pjanijiet ta' azzjoni ġodda dwar il-vjolenza, filwaqt li l-
Polonja emendat il-liġi tagħha dwar il-vjolenza domestika.  

Waqt "Il-Laqgħa Għolja tal-Ministri Nisa dwar il-vjolenza kontra n-nisa" organizzata mill-
Presidenza Belġjana, ġiet iffirmata stqarrija biex tħeġġeġ u ssostni azzjoni ulterjuri xierqa fil-
livell tal-UE. Fl-2011 il-Kummissjoni biħsiebha tipproponi pakkett ambizzjuż iżda realistiku 
ta' miżuri leġiżlattivi u prattiċi li l-għan tagħhom huwa t-tibdil tal-attitudni lejn il-vittmi u li 
jpoġġu lil dawn fiċ-ċentru tas-sistema penali. Dan il-"pakkett favur il-vittmi" se jinkludi wkoll 
miżuri aktar effettivi kontra l-vjolenza bbażata fuq is-sess. 

6. UGWALJANZA BEJN IS-SESSI LIL HINN MILL-UNJONI 

L-impenn tal-Unjoni Ewropea għall-ugwaljanza bejn is-sessi testendi lil hinn mill-fruntieri 
tagħha minħabba l-inklużjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki esterni tal-UE u 
minħabba l-azzjonijiet iffokati tal-Istati Membri. Pereżempju, meta ħadet il-Presidenza tal-
Komunità tad-Demokraziji, il-Litwanja nediet, f'April 2010 t-twaqqif ta' grupp ta' ħidma 
permanenti dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bi presidenza konġunta bejn l-Istati Uniti tal-
Amerika u l-Litwanja. L-għan ewlieni huwa li jiffaċilita proġetti bilaterali u multilaterali 
għall-pajjiżi fi stat ta' żvilupp kif ukoll għal pajjiżi li jinstabu f'sitwazzjoni ta' wara gwerra.  

                                                 
22 European Commission, ‘Data and information on women’s health in the EU’. 
23 Special Eurobarometer 344 / Wave 73.2 Domestic Violence against Women (2010). 
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Fl-2011 il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja t-trasponiment, l-implimentazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-pajjiżi kandidati u l-
kandidati potenzjali bħala parti mill-proċess ta' tkabbir. L-ugwaljanza bejn is-sessi hija 
indirizzata wkoll fin-negozjati għad-dħul dwar il-politika soċjali u l-impjiegi mat-Turkija u l-
Islanda. 

F'Marzu 2010, l-UE u l-Istati Membri ċċelebraw il-15-il anniversarju tal-Pjan ta' Azzjoni ta' 
Beijing (BPfA) waqt is-seduta tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tan-Nisa. 
Fl-2010 ġie ċċelebrat ukoll l-10 anniversarju tad-Dikjarazzjoni tal-Millennju u tar-
Reżoluzzjoni 1325 dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet 
Uniti. L-UE u l-Belġju organizzaw l-avvenimenti f'Geneva, New York u Brussell biex 
jidentifikaw il-proposti li kellhom jitressqu quddiem il-Kunsill tas-Sigurtà biex 
jikkommemoraw ir-Reżoluzzjoni 1325, u ġew adottati 17-il indikatur biex jgħinu fis-
sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-"Approċċ Komprensiv tal-UE dwar in-Nisa, il-Paċi u s-
Sigurtà". Il-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ma' netwerks għan-nisa 
li qed jaħdmu f'dan il-qasam, kif ukoll l-appoġġ tagħhom għadhom obbjettiv ewlieni tal-
politika tal-UE. Bosta Stati Membri għandhom ukoll pjanijiet ta' azzjoni biex jimplimentaw 
ir-Reżoluzzjoni 1325. 

Fl-2010 kien hemm iżjed minn 130 delegazzjoni tal-UE f'pajjiżi barra mill-UE imdaħħlin 
b'mod attiv fl-implimentazzjoni tal-Linji Gwida 2008 dwar il-vjolenza kontra n-nisa u t-
tfajliet u l-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni kontra tagħhom. Ġew diskussi wkoll 
kwistjonijiet marbuta mal-ugwaljanza bejn is-sessi f'bosta taħdidiet u konsultazzjonijiet dwar 
id-drittijiet tal-bniedem. 

UN WOMEN l-Entità tan-NU l-ġdida dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għotja tas-Setgħa 
lin-Nisa, bdiet taħdem f'Jannar 2011 meta bosta korpi ngħaqdu u ffurmaw entità ġdida u iżjed 
b'saħħitha għall-ugwaljanza bejn is-sessi; dan kien pass kbir fir-riforma tan-NU. UN 
WOMEN tgħaqqad il-politiki u x-xogħol prattiku tan-NU f'dan il-qasam u se ttejjeb il-
promozzjoni tal-integrazzjoni effettiva tal-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fis-sistema 
kollha tal-UE. Il-kooperazzjoni bejn l-UE u UN WOMEN tagħti spinta lill-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi barra mill-Unjoni. 

Bħala parti mill-istrateġija tal-Kummissjoni biex tilħaq l-Għanijiet ta' Żvilupp għall-
Millennju, hija adottat Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għotja tas-Setgħa 
fl-Iżvilupp lin-Nisa għall-perijodu sal-2015. L-għan komprensiv tal-Pjan ta' Azzjoni huwa li 
jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp għall-Millenju (MDG) aktar malajr, u b'mod partikolari l-
MDG 3 ("Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għotja tas-setgħa lin-nisa"), u l-
MDG 5 ("It-titjib tas-saħħa tal-ommijiet"). Jimmira wkoll li jikseb l-għanijiet stabbiliti fil-
Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa 
(CEDAW), il-Pjan ta' Azzjoni ta' Beijing (BpfA) u l-Programm ta' Azzjoni tal-Kajr. Bil-qafas 
operazzjonali tiegħu ta' azzjonijiet speċifiċi, indikaturi u skedi taż-żmien għal kull objettiv, il-
Pjan ta' Azzjoni jirrekjedi li l-Istati Membri tal-UE jagħmlu sforz akbar biex itejbu l-azzjoni 
tagħhom u jagħmluha aktar effettiva. 

7. GOVERNANZA 

L-Istrateġija l-ġdida għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel tistabbilixxi l-programm ta' 
ħidma tal-Kummissjoni biex tinkorpora l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħidmiet tagħha kollha u 
biex tieħu azzjoni speċifika biex tagħti spinta lill-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-



MT 15   MT 

istrateġija tibni l-bażi għall-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri. Is-
sħubija mal-partijiet interessati kollha f'livell tal-UE wriet li hija rekwiżit għall-progress lejn 
il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Bi qbil mal-proposta tal-Parlament Ewropew, l-
Istrateġija tfittex li tissoda l-isħubija permezz ta' Djalogu dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi24 
tal-ogħla livell li jsir kull sena. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Istrateġija l-ġdida ġew 
adottati taħt il-Presidenza Belġjana25. 

Il-ftuħ uffiċjali tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) f'Vilnjus 
f'Ġunju 2010 kien pass kbir 'il quddiem. Dan xogħlu huwa li jappoġġja l-isforzi tal-
istituzzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri biex jipprommwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Dan 
se jwettqu billi jipprovdi tagħrif u dejta oġġettivi, affidabbli u li jistgħu jitqabblu, dwar l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Permezz tal-ġabra, l-analiżi u t-tixrid ta' dan it-tagħrif, l-
Istitut se jgħin l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jieħdu deċiżjonijiet politiċi 
bbażati fuq l-esperjenza. Se jgħin ukoll biex iġib iżjed f'għajn il-pubbliku kwistjonijiet ta' 
ugwaljanza bejn is-sessi billi jwaqqaf ċentru tad-dokumenti fejn dawk li jfasslu l-politika u ċ-
ċittadini jistgħu jirriċerkaw u jikkonsultaw il-pubblikazzjonijiet u l-prassi tajba.  

8. KONKLUŻJONIJIET 

Dan ir-rapport iqis is-sitwazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Unjoni Ewropea f'ħames 
oqsma sinifikanti fl-ewwel sena tal-Istrateġija favur l-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel 
(2010-2015). Huwa jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li minkejja xejra ġenerali favur ugwaljanza 
akbar fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol, il-progress lejn l-eliminazzjoni tal-inugwaljanzi bejn is-
sessi għadu miexi bil-mod. Il-kisba tal-miri għall-impjiegi fl-Istrateġija Ewropa 2020 se tkun 
ta' sfida, u dan ir-rapport jenfasizza l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi biex jintlaħqu 
dawn il-miri. 

Il-maġġoranza tal-Istati Membri għandhom pjanijiet jew strateġiji għaddejjin, favur l-
ugwaljanza bejn is-sessi, li jsostnu l-integrazzjoni tal-ugwaljanza fil-politiki tal-oqsma kollha 
u jagħtu bidu għal azzjonijiet speċifiċi. Fis-snin ta' qabel, il-politiki dwar l-ugwaljanza tas-
sessi madwar l-UE mhux biss tejbu s-sitwazzjoni u d-drittijiet tan-nisa, imma taw kontribut 
sinifikanti għat-tkabbir ekonomiku u l-benessri soċjali. Bit-tnedija ta' din l-Istrateġija ġdida 
tagħha, il-Kummissjoni Ewropea qed ittenni l-impenn tagħha għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki tagħha kollha. Kull sena dan ir-rapport se jiddeskrivi l-
istat tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Ewropa u jenfasizza l-prassi tajba fl-Istati Membri. Mis-
sena d-dieħla, kull rapport se jiffoka fuq tema partikolari. L-ugwaljanza se tiġi indirizzata 
wkoll fir-Rapport Annwali dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fondamentali tal-UE. 

                                                 
24 Id-Djalogu dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi kull sena jqis il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-

Istrateġija Favur l-Ugwaljanza bejn l-Irġiel u n-Nisa. Dan se jinvolvi l-Parlament Ewropew, il-
Presidenzi tal-Kunsill u partijiet interessati ewlenin, bħalma huma s-sħab soċjali Ewropej u s-soċjetà 
ċivili. 

25 Fil-konklużjoni tiegħu, il-Kunsill jilqa' l-adozzjoni tal-Istrateġija l-ġdida u jtenni l-importanza li 
tinżamm ir-rabta bejn l-Istrateġija favur l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Istrateġija Ewropa 2020. 
Jistieden ukoll lill-Istati Membri li jtejbu s-segwitu tal-Patt Ewropew favur l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. 


