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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-UE qed tħabbat wiċċha ma' kriżi demografika li, sal-
2040, se twassal għal defiċit ta' 24 miljun ruħ fil-forza tax-xogħol, li joħloq il-ħtieġa 
ekonomika li n-nisa jiġu inklużi aktar fis-suq tax-xogħol. jenfasizza li, jekk ir-rata tal-
impjieg tan-nisa tiżdied għal dik tal-impjieg tal-irġiel, dan id-defiċit jonqos għal 3 miljuni; 

2. Huwa tal-fehma li l-ugwaljanza bejn is-sessi hija kundizzjoni meħtieġa biex jinkiseb l-
objettiv tal-istrateġija Ewropa 2020 ta' rata ta' 75 % ta' impjieg u hija kruċjali biex 
jitmantnu sistemi sostenibbli tal-pensjonijiet; 

3. Jenfasizza li t-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fl-UE jiddipendu fuq li jingħalaq id-
distakk bejn dak li n-nisa jiksbu fl-edukazzjoni tagħhom u s-sehem u l-pożizzjoni 
tagħhom fis-suq tax-xogħol;

4. Jenfasizza li d-diviżjoni inugwali tar-responsabilitajiet familjari hija fl-għeruq tal-
pożizzjoni inugwali tas-suq tax-xogħol; jenfasizza li r-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u tad-
dmirijiet fid-dar hija kundizzjoni importanti għall-ugwaljanza bejn is-sessi, li għandha tiġi 
promossa b'investiment fl-infrastruttura tal-kura tat-tfal u fit-tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni 
tal-irġiel fix-xogħol tad-dar permezz ta' leġiżlazzjoni dwar il-liv tal-ġenituri u tal-
missirijiet u arranġamenti għal ħinijiet tax-xogħol flessibbli; 

5. Jisħaq li l-feminizzazzjoni tal-faqar hija r-riżultat ta' fatturi li jinkludu l-waqfien fil-
karriera tan-nisa, id-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel, id-differenza fil-pensjonijiet 
u l-faqar fil-familji mmexxija minn ommijiet waħedhom; u li t-tnaqqis tal-livelli tal-faqar 
b'20 miljun sal-2020 jista' jintlaħaq permezz ta' politiki kontra l-faqar li huma bbażati fuq 
l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru; 

6. Jenfasizza l-ħtieġa għal trasparenza u bilanċ akbar tal-ġeneri fir-reklutaġġ għal 
pożizzjonijiet ta' teħid tad-deċiżjonijiet; 

7. Jemfasizza l-livelli għoljin ta' xogħol mhux iddikjarat li jolqot ħażin is-sigurtà soċjali tan-
nisa u l-livelli tal-PDG tal-UE; jappella għall-ħolqien ta' inċentivi għall-ħaddiema u għal 
dawk li jħaddmuhom biex jimxu mill-ekonomija informali għal dik formali. 


