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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi hemm preżenza dejjem akbar ta' nisa fin-negozji tal-familja u billi n-nisa 
jirrappreżentaw riżors ewlieni f'termini tal-livell għoli tal-edukazzjoni tagħhom u tal-ħila 
maniġerjali ppruvata tagħhom fid-definizzjoni ta' strateġiji, it-teħid ta' deċiżjonijiet, il-
ġestjoni ta' kumpaniji u r-riżoluzzjoni tal-problemi;

B. billi, madankollu, teżisti ftit informazzjoni rigward nisa impjegati f'negozji tal-familja, 
minħabba l-fatt li l-kunċett attwali ta' negozju tal-familja għadu relattivament mhux 
dokumentat;

C. billi n-negozji tal-familja, in-negozji tal-familja mmexxija b'mod indipendenti u n-negozji 
ġodda ta' dan it-tip jirrappreżentaw opportunità ta' żvilupp tal-karriera u ta' żvilupp 
personali importanti għan-nisa, għalkemm dan il-fatt mhuwiex rikonoxxut, għaliex ma 
hemmx mudelli eżemplari ta' nisa x'wieħed isegwi;

D. billi n-nisa jiffaċċjaw diffikultajiet sustanzjali minħabba l-parteċipazzjoni tagħhom fin-
negozji tal-familja u huma soġġetti għal segregazzjoni 'vertikali' u 'orizzontali' tal-ġeneru, 
u dan minkejja l-livell għoli ta' edukazzjoni fost in-nisa, li jirrappreżentaw 60% tal-
gradwati kollha; 

E. billi f'bosta pajjiżi l-problema tinsab fil-fatt li s-soċjetà hi infiltrata minn kultura ta'
dominanza maskili f'kull qasam tal-ħajja u mhux biss fil-post tax-xogħol;

F. billi l-azjendi agrikoli tal-familja joffru mudell ta' suċċess għaliex ipoġġu fil-prattika l-
prinċipju ta' fluss ekonomiku ċirkolari ambjentalment u soċjalment sostenibbli, u għaliex 
f'dak il-kuntest, in-nisa, bħala mexxejja, jikkontribwixxu għal mentalità intraprenditorjali;

G. billi fl-UE, in-nisa jaqilgħu medja ta' 16% anqas fis-siegħa mill-irġiel u hemm nuqqas ta' 
nisa f'karigi ta' livell għoli u ta' tmexxija, u billi l-prattiki ta' xogħol u s-sistemi salarjali 
applikati għall-irġiel mhumiex l-istess bħal dawk applikati għan-nisa, u dan jagħmilha 
aktar diffiċli għan-nisa li jkunu finanzjarjament indipendenti, li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-
suq tax-xogħol u li jiksbu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

H. billi spiss in-nisa jwettqu rwol invisibili jew ta' rappreżentanza fl-isem biss, u billi l-
pożizzjoni ta' impjieg u salarju tagħhom mhijiex rikonoxxuta b'mod xieraq, 
b'riperkussjonijiet gravi f'termini ta' kontribuzzjonijiet għas-sigurtà soċjali, pensjonijiet u 
benefiċċji soċjali u wkoll f'termini ta' rikonoxximent tal-ħiliet tagħhom kif muri mid-data 
dwar id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u d-distakk fil-pensjonijiet1;

I. billi, f'bosta pajjiżi Ewropej, in-nisa spiss huma meħtieġa jaġixxu ta' rappreżentanti fl-
isem biss, jew għal raġunijiet ta' taxxa jew minħabba ostakoli legali li jipprevjenu 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
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intraprenditur raġel milli jkollu kariga f'negozju jew milli jirreġistra dan in-negozju 
f'ismu; 

J. billi n-nisa jiffaċċjaw diffikultajiet fis-suċċessjoni tan-negozji tal-familja, peress li spiss 
jiġu ppreferuti l-ulied subien u l-ulied nisa spiss jiġu esklużi;

K. billi n-nisa li jfittxu li jikkombinaw ir-rwoli tagħhom bħala ommijiet u operaturi ta' 
negozju spiss isibu lilhom infushom sfurzati li jwarrbu r-rwol tagħhom ta' ommijiet jew 
anke jabbandunaw il-kunċett tal-maternità sabiex imexxu n-negozju;

L. billi madwar 60% tan-negozji kollha fl-UE jitmexxew minn familja jew huma ta' proprjetà 
tal-familja;

M. billi l-iżgurar ta' tmexxija familjari kompetenti fil-ġenerazzjonijiet hi waħda mit-tħassib 
ewlieni tan-negozji tal-familja, u billi l-isterjotipi tal-ġeneru jipprivileġġjaw is-subien fuq 
il-bniet fis-suċċessjoni tal-impriża tal-familja;

N. filwaqt li jirrikonoxxi l-eżempju kruċjali mogħti minn governanza tan-negozju tal-familja 
li tiffunzjona b'mod xieraq u l-importanza tagħha għas-sostenibilità tal-ekonomija 
Ewropea u tal-ekonomija soċjali tas-suq fl-Ewropa;

1. Jappella għall-applikazzjoni u implimentazzjoni aħjar ta' miżuri li jiżguraw opportunitajiet 
indaqs u t-trattament ugwali tal-irġiel u tan-nisa fir-rigward tal-impjieg u l-karrieri, u ta' 
miżuri proattivi għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-ġeneru sottorappreżentat sabiex 
jiġu evitati is-segregazzjoni orizzontali jew vertikali, id-diskriminazzjoni ta' salarju u ta' 
kariga (inviżibilità jew fl-isem biss), speċjalment fir-rigward tail-karigi ta' ġestjoni, karigi 
ta' responsabilità u rwoli ta' tmexxija, u billi l-irġiel u n-nisa jingħataw l-istess 
opportunitajiet, drittijiet soċjali, aċċess għas-saħħa, salarji u pensjonijiet;

2. Isostni li l-ħiliet miksuba min-nisa min-negozji tal-familja għandhom jiġu rikonoxxuti 
sabiex dawk in-nisa jitħallew ikomplu l-karrieri tagħhom f'forom ta' negozji oħra ;

3. Jistieden l-adozzjoni, mill-Istati Membri kollha, ta' definizzjoni ċara ta' negozji tal-familja, 
li tagħti bażi ta' karriera solida għaż-żewġ ġeneri, kif rakkomandat fir-rapport finali tal-
Grupp ta' Esperti Ewropej bit-titolu "Overview of Family-Business-Relevant Issues 
2009";

4. Jenfasizza l-bżonn li jiġi protett id-dritt għas-suċċessjoni tan-nisa fin-negozji tal-familja, l-
istess bħal għall-irġiel, billi tiġi promossa kultura ta' ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa li 
tivvalorizza r-rwol intraprenditorjali tal-mara fin-negozji tal-familja, f'karigi maniġerjali, 
ta' responsabilità jew ta' tmexxija u li toħloq ambjent fejn l-intraprendituri nisa u n-negozji 
tal-familja jistgħu jimxu 'l quddiem u fejn l-ispirtu ta' intrapriża jiġi ppremjat;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw in-Netwerk Ewropew tal-
Ambaxxaturi tal-Imprenditorija fost in-Nisa u n-Netwerk Ewropew ta' Konsulenti għall-
Intraprendituri Nisa sabiex ikabbru l-profil tagħhom; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għar-rwol importanti li n-nisa għandhom fil-ġestjoni tal-biedja tal-
familja u jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw taħriġ għan-negozju mmirat b'mod 
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speċifiku għan-nisa bdiewa, sabiex tkompli tissaħħaħ aktar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-
biedja tal-familja; iħeġġeġ b'mod partikolari, f'dak ir-rigward, li għandu jingħata appoġġ 
għal proġetti ta' taħriġ għan-nisa li mexxu l-biedja tal-familja bil-għan li tiżdied il-
parteċipazzjoni tan-nisa fl-organizzazzjonijiet tal-biedja u reġjonali;

7. Jenfasizza l-bżonn li jiġu żgurati l-aħjar kondizzjonijiet tax-xogħol possibbli f'termini ta' 
saħħa u sikurezza fil-post tax-xogħol;

8. Jitlob li tiġi promossa l-figura tal-"omm imprenditriċi" biex ikun ggarantit id-dritt għall-
maternità u biex tingħata assistenza finanzjarja biex jiġu bbilanċjati l-impenji tal-familji u 
tan-negozji; jappella għal miżuri ta' appoġġ għall-impjiegi tal-familja u servizzi tal-kura 
tat-tfal fid-dar bil-għan li n-nisa intraprendituri jitħallew jirrikonċiljaw il-ħajja tax-xogħol 
u tal-familja;

9. Jenfasizza li l-għoti ta' opportunitajiet akbar għan-nisa fin-negozji tal-familja għandu 
jibbenefika kemm lin-nisa u lill-intrapriżi;

10. Jappella għall-adozzjoni tal-miżuri kollha possibbli għall-prevenzjoni u l-ippenalizzar ta' 
atti ta' abbuż u koerżjoni, sitwazzjonijiet li jwasslu għal rikatt u/jew sottomissjoni, jew 
vjolenza kontra n-nisa fil-post tax-xogħol, u jindika wkoll li flimkien ma' atti ta' vjolenza 
fiżika, is-seklużjoni u d-diskriminazzjoni huma wkoll forom ta' krudeltà mentali jew ta' 
aggressjoni psikoloġika;

11. Ifakkar għal darb'oħra lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar l-
importanza li jkun hemm provvista suffiċjenti ta' servizzi ta' kura tas-saħħa ta' kwalità 
għolja u għal but ta' kulħadd, għat-tfal, l-anzjani u għal persuni dipendenti oħrajn, li jkun 
hemm inċentivi fiskali għall-kumpaniji u kumpensi oħrajn li jgħinu lin-nisa u lill-irġiel li 
jaħdmu bħala impjegati, jew għal rashom jew bħala maniġers fin-negozji tal-familja biex 
jibbilanċjaw l-impenji tagħhom għall-familja u għax-xogħol;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi studju u analiżi statistika dwar il-preżenza tan-nisa fin-
negozji tal-familja fl-Ewropa;

13. Jenfasizza l-bżonn għal perjodi ta' maternità, paternità u ta' liv tal-ġenituri, distinti u 
remunerati b'mod xieraq li jissodisfaw il-bżonnijiet tal-impjegati, ta' dawk li jaħdmu għal 
rashom u ta' min jimpjega fin-negozji;

14. Iħeġġeġ lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jagħtu kont tal-ugwaljanza ta' 
opportunitajiet għall-irġiel u għan-nisa u biex jikkunsidraw u jinkludu miżuri proattivi 
għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-ġeneru sottorappreżentat kif ukoll tal-
promozzjoni tal-aċċess tan-nisa għal taħriġ professjonali, kull meta jilleġiżlaw dwar 
kwistjonijiet relatati man-negozji tal-familja u partikolarment fil-kuntest tad-Direttiva 
dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet; 

15. Jenfasizza li t-tneħħija tad-differenzi kollha bejn l-irġiel u n-nisa li jaħdmu fin-negozji tal-
familja tiġġenera benefiċċji għall-ekonomija u għas-soċjetà inġenerali; jindika li l-
Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn l-Irġiel u n-Nisa 2010-2015 għandha l-għan li żżid ir-
rata ta' impjieg tan-nisa għal 75%, li hi l-mira stipulata tal-Istrateġija Ewropa 2020, u din 
tinkludi dawk il-gruppi ta' nisa bl-anqas rati ta' impjieg;
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16. Jenfasizza l-bżonnn li jiġu stabbiliti oqfsa ta' appoġġ għall-maniġers sidien ta' negozji nisa 
f'negozji tal-familja sabiex tiżdied il-fiduċja u l-awtoeffikaċja tagħhom;

17. Jinsisti li n-negozji tal-familja jintalbu jiżguraw trattament u opportunitajiet ugwali għall-
irġiel u n-nisa li jaħdmu fil-ġestjoni tan-negozju u fit-teħid ta' deċiżjonijiet, u għal dan il-
għan għandhom jadottaw miżuri li jipprevjenu kull forma ta' diskriminazzjoni u li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi;

18. Jenfasizza l-bżonn ta’ proposti konkreti biex jintlaħaq bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-
xogħol, tal-familja u dik privata, billi jitrawwem aktar qsim ta’ responsabilitajiet tax-
xogħol, familjari u soċjali bejn l-irġiel u n-nisa, partikolarment fil-qasam tal-għajnuna lil 
persuni dipendenti u fil-kura tat-tfal; jinnota li l-provvista aħjar ta' servizzi ta' matul il-jum 
u ta' nurseries ma jiddependux biss fuq politiki pubbliċi iżda wkoll fuq inċentivi għan-
negozji biex joffru tali soluzzjonijiet; jinnota li l-flessibilità fir-rigward tas-sigħat ta' 
xogħol u fil-mod li bih jiġi organizzat ix-xogħol, kif ukoll il-ħidma part-time, jistgħu 
jikkostitwixxu mezzi ta' kif jinkiseb bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja;

19. Jistieden lill-Kunsill jilħaq kunsens malajr kemm jista' jkun u jadotta d-Direttiva għat-
titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati fil-Borża, 
sabiex il-kumpaniji kollha elenkati fil-Borża, inkluż negozji tal-familja, jilħqu l-mira ta' 
mill-anqas ta' 40% nisa bħala membri tal-bordijiet ta' diretturi tagħhom.
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