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Jadwiga Wiśniewska
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A9-0234/2020
Maria Noichl
L-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri
(2019/2169(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0234/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-
Ġeneri

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u l-Artikoli 6, 8, 
10, 83, 153, 157 u 168(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra d-direttivi tal-UE mill-1975 'il quddiem dwar diversi aspetti tat-
trattament ugwali għan-nisa u l-irġiel (id-Direttiva 79/7/KEE1, 
id-Direttiva 86/613/KEE2, id-Direttiva 92/85/KEE3, id-Direttiva 2004/113/KE4, id-
Direttiva 2006/54/KE5, id-Direttiva 2010/18/UE6 u d-Direttiva 2010/41/UE7),

– wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1158 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2019 dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 79/7/KEE tad-19 ta' Diċembru 1978 dwar l-implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju 
tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' sigurtà soċjali, ĠU L 6, 10.1.1979, p. 24.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE tal-11 ta' Diċembru 1986 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f'attività, inkluża l-agrikoltura, b'kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom, u 
dwar il-protezzjoni ta' nisa li jaħdmu għal rashom waqt it-tqala u waqt li qegħdin irabbu t-tfal, ĠU L 359, 
19.12.1986, p. 56.
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 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, ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1.
4 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE tat-13 ta' Diċembru 2004 li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali 
bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi, ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.
5 Id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol, 
ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
6 Id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave 
tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE, 
ĠU L 68, 18.3.2010, p. 13.
7 Id-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar 
id-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE, ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1.
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persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2013 dwar is-saħħa u d-
drittijiet sesswali u riproduttivi9,

– wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u, b'mod partikolari, il-
prinċipji 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 u 15 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija wieħed mill-valuri ewlenin tal-Unjoni 
Ewropea u prinċipju orizzontali li l-UE għandha ssegwi fl-azzjonijiet kollha tagħha;

B. billi l-politiki tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri jimbuttaw it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv 'il quddiem u huma prekondizzjoni kemm għall-promozzjoni tal-prosperità, 
il-kompetittività u l-impjiegi, kif ukoll għall-inklużività u l-koeżjoni soċjali;

C. billi l-UE, li fl-azzjonijiet kollha tagħha obbligata tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-
irġiel u n-nisa, għandha taġixxi fejn għandha l-kompetenza skont it-Trattati, iżda tista' 
tikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri f'oqsma 
oħra;

D. billi filwaqt li, fil-biċċa l-kbira, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-UE nkisbet, għad 
fadal kwistjonijiet importanti li hemm bżonn  jiġu solvuti, bħad-differenza bejn il-ġeneri 
fil-pagi u fil-pensjonijiet, il-vjolenza kontra n-nisa, iż-żwiġijiet furzati, il-mutilazzjoni 
ġenitali femminili, ir-rappreżentanza tan-nisa fil-ħajja pubblika u fix-xjenza, u l-bilanċ 
bejn il-ħajja tal-familja u dik professjonali;

E. billi l-Istati Membri huma dawk primarjament responsabbli mill-iżgurar tal-progress 
soċjali u mit-tkabbir ekonomiku permezz ta', pereżempju, riformi strutturali nazzjonali u 
politiki fiskali b'saħħithom; billi l-inizjattivi tal-UE ma jistgħux u m'għandhomx 
jippruvaw jissostitwixxu r-responsabbiltajiet nazzjonali f'dan ir-rigward;

F. billi l-UE għandha l-mezzi biex tgħin lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki ħalli 
jassistu lil dawk fil-bżonn, b'mod partikolari fil-qasam tal-ugwaljanza u d-differenza 
bejn il-ġeneri fil-pagi;

G. billi l-UE adottat leġiżlazzjoni importanti u għamlet progress kruċjali lejn il-kisba tal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

H. billi waħda minn kull tliet nisa fl-UE ta' 15-il sena jew aktar esperjenzat xi forma ta' 
vjolenza fiżika u/jew sesswali10, waħda minn kull tnejn esperjenzat fastidju sesswali u 1 
minn kull 10 iffaċċjat fastidju online;

I. billi l-vjolenza kontra n-nisa fil-forom kollha tagħha (vjolenza fiżika, sesswali, 

8 ĠU L 188, 12.7.2019, p. 79.
9 ĠU C 468, 15.12.2016, p. 66.
10 L-istħarriġ tal-FRA 2014, li huwa l-aktar wieħed komprensiv fil-livell tal-UE fil-qasam, u li huwa bbażat fuq 
data minn 28 Stat Membru.
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psikoloġika, ekonomika jew ċibernetika) hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u 
tikkostitwixxi wieħed mill-akbar ostakli għall-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel; billi ħajja ħielsa mill-vjolenza hija prerekwiżit għall-ugwaljanza;

J. billi t-traffikar tal-bnedmin jirrappreżenta wieħed mill-aktar ksur gravi tad-drittijiet 
fundamentali u tad-dinjità tal-bniedem; billi n-nisa u l-bniet jirrappreżentaw 80 % tal-
vittmi rreġistrati tat-traffikar u 95 % tal-vittmi rreġistrati tat-traffikar għal skopijiet ta' 
sfruttament sesswali; billi t-traffikar tal-bnedmin huwa fergħa dejjem tikber tal-
kriminalità organizzata, forma ta' skjavitù u ksur tad-drittijiet tal-bniedem, u 
jikkonċerna l-aktar lin-nisa u lit-tfal, speċjalment għall-iskop ta' sfruttament sesswali; 
billi s-suq tal-prostituzzjoni jżid it-traffikar tan-nisa u t-tfal, u jaggrava l-vjolenza 
kontrihom; billi hemm bżonn li l-Istati Membri jfasslu l-politiki soċjali u ekonomiċi 
tagħhom b'tali mod li jgħinu lin-nisa u l-bniet vulnerabbli jitilqu mill-prostituzzjoni, 
inkluż bl-introduzzjoni ta' politiki soċjali u ekonomiċi speċifiċi maħsuba biex 
jgħinuhom;

K. billi l-prostituzzjoni u t-traffikar tal-persuni, b'mod partikolari tan-nisa u t-tfal, għall-fini 
ta' sfruttament sesswali huma forma ta' skjavitù u inkompatibbli mad-dinjità tal-
bniedem, b'mod partikolari f'pajjiżi fejn l-industrija tas-sess ġiet legalizzata; billi, 
b'riżultat taż-żieda fil-kriminalità organizzata u l-profittabbiltà tagħha, it-traffikar tal-
bnedmin qed jiżdied madwar id-dinja;

L. billi l-maternità surrogata hija forma moderna ta' skjavitù, ta' traffikar tal-bnedmin, ta' 
kummerċ tat-trabi u ta' sfruttament kummerċjali tan-nisa li tista' twassal għal 
kwistjonijiet emozzjonali u legali f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-ġenituri u 
ta' kustodja;

M. billi huwa stmat li mill-inqas 500 000 mara fl-Ewropa u 200 miljun mara madwar id-
dinja jgħixu bil-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tul il-ħajja tal-mutilazzjoni/qtugħ 
ġenitali femminili;

N. billi, skont in-NU, il-fastidju psikoloġiku jew sesswali fuq il-post tax-xogħol jew il-
fastidju b'konsegwenzi importanti għall-aspirazzjonijiet personali u professjonali huwa 
esperjenzat minn kważi 35 % tan-nisa mad-dinja kollha u huwa ta' ħsara kemm għall-
awtostima tan-nisa, kif ukoll għall-pożizzjoni ta' negozjar tagħhom favur 
remunerazzjoni aktar ġusta; billi r-remunerazzjoni ġusta u l-indipendenza ekonomika 
huma prerekwiżit essenzjali biex in-nisa jkunu jistgħu jitilqu minn relazzjoni abbużiva u 
vjolenti;

O. billi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa tista' tinkiseb biss billi jiġu żgurati kemm l-
ugwaljanza tagħhom quddiem il-liġi, kif ukoll l-opportunitajiet indaqs fl-aċċess għall-
edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjiegi;

P. billi d-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi hija definita bħala d-differenza bejn id-dħul 
gross medju fis-siegħa tal-irġiel u tan-nisa, espressa bħala perċentwal tad-dħul gross 
medju fis-siegħa tal-irġiel; billi madwar żewġ terzi tad-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi 
ma tistax tiġi spjegata mid-differenzi bejn il-ġeneri fil-karatteristiċi tas-suq tax-xogħol 
bħalma huma l-età, l-esperjenza u l-edukazzjoni, il-kategorija okkupazzjonali jew il-
ħinijiet tax-xogħol u karatteristiċi osservabbli oħra, u dan jiżvela fattur diskriminatorju 
ċar, filwaqt li d-diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru tinkroċja wkoll ma' forom multipli 
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ta' diskriminazzjoni; billi approċċ intersezzjonali huwa kruċjali biex nifhmu l-forom 
multipli ta' diskriminazzjoni li jaggravaw id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi għal nisa 
b'kombinazzjoni ta' identitajiet u l-intersezzjoni tal-ġeneru ma' fatturi soċjali oħra;

Q. billi x-xogħol ta' kura u domestiku mhux imħallas isir l-aktar min-nisa, u dan iħalli 
impatt fuq il-progressjoni tal-impjieg u l-karriera u jikkontribwixxi għad-differenza bejn 
il-ġeneri fil-pagi u fil-pensjonijiet;

R. billi l-istimi juru li 80 % tal-kura kollha madwar l-UE tiġi pprovduta minn persuni li 
jindukraw b'mod informali li l-biċċa l-kbira tagħhom huma nisa (75 %), u dan jindika l-
eżistenza ta' differenza bejn il-ġeneri fl-indukrar li qed tinfluwenza b'mod qawwi d-
differenza bejn il-ġeneri fil-pensjonijiet; billi aktar minn 50 % tal-persuni li jindukraw 
taħt l-età ta' 65 sena jikkombinaw il-kura mal-impjieg, u dan jirriżulta f'diffikultajiet 
għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; billi l-persuni li jindukraw ta' spiss jiġu 
impjegati f'impjiegi b'livell baxx ta' ħiliet u b'pagi baxxi, li jistgħu jiġu adattati għall-
iskeda ta' indukrar tagħhom, u jiġu obbligati wkoll inaqqsu s-sigħat tax-xogħol tagħhom 
jew jitilqu minn xogħol imħallas; billi bejn 7 % u 21 % tal-persuni li jindukraw b'mod 
informali jnaqqsu s-sigħat tax-xogħol tagħhom, u billi bejn 3 % u 18 % jirtiraw mis-suq 
tax-xogħol;

S. billi fid-diversi Stati Membri jeżistu nuqqasijiet fit-tqabbil tas-sistemi tal-kura tat-tfal 
mal-ħtiġijiet tal-ġenituri, inklużi ġenituri waħedhom (prinċipalment ommijiet 
waħedhom), u għad hemm diffikultajiet fir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja, dik 
privata u dik professjonali, speċjalment għan-nisa; billi n-nisa ta' aktar minn 45 sena ta' 
spiss jitqiesu bħala sottoimpjegati u jiġu impjegati b'kundizzjonijiet ferm agħar mill-
irġiel, speċjalment meta jirritornaw għax-xogħol wara l-leave tal-maternità jew tal-
ġenituri jew meta jkunu mġiegħla jirrikonċiljaw ix-xogħol mal-kura ta' persuni 
dipendenti;

T. billi l-protezzjoni tal-maternità hija dritt li jrid jiġi rrispettat bis-sħiħ;

U. billi d-dritt għal paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali, minkejja li 
minqux fil-liġi, mhux dejjem jiġi garantit; billi fl-UE d-differenza bejn il-ġeneri fil-paga 
fis-siegħa hija ta' 14,1 %, għalkemm din tvarja b'mod sinifikanti bejn l-Istati Membri11; 
billi r-ramifikazzjonijiet tad-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi jinkludu differenza bejn il-
ġeneri fl-introjtu mill-pensjoni ta' 29,1 %12;

V. billi l-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-Ewropa jaffettwaw b'mod sproporzjonat lin-nisa, 
b'mod partikolari l-ommijiet waħedhom, in-nisa b'diżabilità, in-nisa anzjani, u n-nisa 
minn żoni rurali u remoti; billi fil-livell tal-UE 15 % tal-unitajiet domestiċi bit-tfal huma 
unitajiet domestiċi b'ġenitur wieħed; billi, bħala medja, 85 % minn dawn l-unitajiet 
domestiċi huma mmexxija minn ommijiet waħedhom, filwaqt li 47 % tal-unitajiet 
domestiċi b'ġenitur wieħed kienu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali fl-2017; billi l-

11 Ara d-data dwar id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi fl-2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en.
12 Id-data dwar id-differenza bejn il-ġeneri fil-pensjonijiet tqiegħdet għad-dispożizzjoni tal-pubbliku fuq il-bażi 
tad-data tal-Eurostat, ara "Gender pension gap by age group – EU-SILC survey" (Id-differenza bejn il-ġeneri fil-
pensjonijiet skont il-grupp ta' età – stħarriġ ta' EU-SILC) f'dan l-indirizz: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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kondizzjoni ta' persuna mingħajr dar fost in-nisa hija problema li qed tikber;

W. billi n-nisa fiż-żoni rurali jiffaċċjaw bosta sfidi, inklużi standards tal-għajxien aktar 
baxxi, opportunitajiet ta' impjieg aktar limitati, iżolament relattiv mis-swieq, aċċess 
limitat għall-infrastruttura, inklużi l-infrastruttura rurali, għas-servizzi pubbliċi u għall-
kura tas-saħħa, għall-edukazzjoni u għall-informazzjoni dwar opportunitajiet ta' 
edukazzjoni, u huma sottorappreżentati fil-fora fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet; billi huma 
jistgħu jwettqu xogħol inviżibbli fl-azjendi agrikoli minħabba n-nuqqas ta' status 
formali għall-konjuġi ta' għajnuna, u dan iwassal għal problemi biex ix-xogħol tagħhom 
jiġi rikonoxxut mis-sistemi nazzjonali;

X. billi hemm 46 miljun mara u tifla b'diżabilità li jgħixu fl-Unjoni Ewropea; billi din iċ-
ċifra tirrappreżenta kważi 60 % tal-popolazzjoni globali tal-persuni b'diżabilità; billi l-
biċċa l-kbira tad-diżabilitajiet jinkisbu bl-età;

Y. billi aktar minn nofs in-nisa fl-età tax-xogħol u li għandhom diżabilità huma 
ekonomikament inattivi; billi fl-Istati Membri kollha r-rata ta' privazzjoni materjali 
estrema tan-nisa b'diżabilità hija ogħla minn dik tan-nisa mingħajr diżabilità;

Z. billi l-proporzjon ta' rġiel li jaħdmu fis-settur diġitali huwa tliet darbiet akbar mill-
proporzjon ta' nisa; billi t-tisħiħ tal-impjieg ta' aktar nisa fis-settur diġitali u f'setturi 
oħra tal-ġejjieni huwa ta' importanza vitali fil-ġlieda kontra d-differenzi bejn il-ġeneri 
fil-pagi u fil-pensjonijiet u biex tiġi ggarantita l-indipendenza ekonomika tagħhom, kif 
ukoll biex jinħolqu opportunitajiet ġodda għall-impjieg, inkluż għal gruppi normalment 
esklużi mis-suq tax-xogħol; billi f'dan ir-rigward huwa essenzjali li tiġi mħeġġa l-
parteċipazzjoni tan-nisa fl-intraprenditorija diġitali, u fl-edukazzjoni u l-impjieg fl-
oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) kif ukoll tal-ICT; 
billi bl-integrazzjoni ta' aktar nisa fis-suq tal-impjiegi diġitali, hemm potenzjal ta' spinta 
ta' EUR 16-il biljun fil-PDG għall-ekonomija Ewropea;

1. Jilqa' l-Istrateġija tal-Kummissjoni dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020–2025; 
jinnota bi tħassib, madankollu, li xi partijiet minnha jinterferixxu mal-kompetenzi tal-
Istati Membri tal-UE;

2. Jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri tagħha kisbu fil-biċċa l-kbira l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel; jissottolinja, madankollu, li jrid jinkiseb aktar progress f'xi inizjattivi 
ewlenin fir-rigward tal-eliminazzjoni tad-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi u fil-
pensjonijiet, il-bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik professjonali (li ġiet affettwata 
b'mod partikolari mill-COVID-19), u r-rappreżentanza tan-nisa fil-ħajja pubblika;

3. Jistieden lill-Istati Membri jiskambjaw b'mod regolari l-aħjar prattiki dwar politiki 
relatati mad-drittijiet tan-nisa;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li filwaqt li l-Istati Membri kollha jikkastigaw il-vjolenza 
kontra n-nisa, l-istatistika turi b'mod ċar li l-każijiet ta' vjolenza qed jiżdiedu f'ħafna 
Stati Membri; jitlob lill-Istati Membri kollha jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex 
jeliminaw il-vjolenza kontra n-nisa, b'attenzjoni partikolari fuq il-vjolenza sesswali, il-
mutilazzjoni ġenitali femminili u ż-żwiġijiet furzati, speċjalment ta' bniet żgħar;

5. Jappoġġja l-impenn tal-Kummissjoni li tiġġieled il-vjolenza kontra n-nisa, tappoġġja u 
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tipproteġi l-vittmi ta' dawn ir-reati, u tiżgura li dawk li jwettqu r-reati jinżammu 
responsabbli; jitlob azzjoni nazzjonali u tal-UE biex jiġi eliminat il-ksur l-aktar serju 
tad-drittijiet tan-nisa, bħall-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-aborti, l-isterilizzazzjoni u 
ż-żwiġijiet furzati, l-isfruttament sesswali, it-traffikar, il-vjolenza ċibernetika, il-
pubblikazzjoni ta' pornografija pornografija b'vendetta u d-diskors ta' mibegħda online 
kontra n-nisa;

6. Jisħaq fuq il-ħtieġa li n-nisa li huma minorenni, dawk li jappartjenu għal minoranzi jew 
li jkollhom problema ta' saħħa jew diżabilità jiġu protetti bħala vittmi potenzjali u bħala 
miri ta' forom differenti ta' vjolenza; jappoġġja l-pjan tal-Kummissjoni li tippreżenta u 
tiffinanzja miżuri biex jiġu miġġielda l-abbuż, l-isfruttament u l-vjolenza possibbli 
kontra dawn il-gruppi partikolarment vulnerabbli;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissalvagwardjaw l-ugwaljanza inklużiva 
għan-nisa u l-bniet b'diżabilità fl-oqsma kollha tal-ħajja, jipprovdulhom protezzjoni 
mill-vjolenza domestika u mill-vjolenza min-naħa ta' dawk li jagħtu servizzi ta' kura u 
appoġġ, u jniedu programmi ta' sensitizzazzjoni u ta' bini tal-kapaċitajiet għal dan il-
għan għall-professjonisti fl-oqsma tas-servizzi soċjali, tal-kura tas-saħħa u tal-indukrar, 
tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u l-impjieg, u tal-infurzar tal-liġi u l-ġudikatura;

8. Jenfasizza l-ambitu u l-impatt tal-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol u l-ħtieġa 
ta' miżuri konkreti fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet u biex jiġi 
miġġieled il-fastidju psikoloġiku u sesswali;

9. Jitlob lill-Istati Membri jqisu dejjem l-aħjar interessi u l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa meta 
jfasslu l-istrateġiji u l-politiki tas-saħħa tagħhom; jistieden lill-UE tappoġġja lill-Istati 
Membri tagħha fil-koordinazzjoni tal-politiki tas-saħħa tagħhom biex jinkisbu  l-aħjar 
riżultati għan-nisa, b'mod partikolari skont il-Pjan tal-UE biex Jingħeleb il-Kanċer;

10. Jilqa' l-miżuri speċifiċi proposti biex tiġi indirizzata l-vjolenza ċibernetika li taffettwa 
b'mod sproporzjonat lin-nisa u l-bniet (inklużi l-fastidju online, il-bullying ċibernetiku u 
d-diskors ta' mibegħda sessist), b'mod partikolari l-attivisti, il-politiċi nisa u personaġġi 
pubbliċi oħra li jidhru fid-diskors pubbliku; jilqa', f'dan il-kuntest, l-aħbar li dan il-
fenomenu se jiġi indirizzat fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali u li dan jipprevedi ħidma 
mal-pjattaformi teknoloġiċi u s-settur tal-ICT f'qafas ġdid ta' kooperazzjoni, sabiex dan 
tal-aħħar jindirizza l-kwistjoni permezz ta' miżuri tekniċi adegwati bħalma huma t-
tekniki ta' prevenzjoni u l-mekkaniżmi ta' rispons għal kontenut dannuż;

11. Jilqa' l-ewwel Strateġija tal-UE dwar id-drittijiet tal-vittmi (2020-2025), adottata 
reċentement, b'mod partikolari l-approċċ speċifiku għall-vjolenza psikoloġika kontra n-
nisa u l-impatt fuq is-saħħa mentali tagħhom fit-tul; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-vittmi kollha 
jkollhom aċċess effettiv għall-ġustizzja permezz tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 
dwar id-Drittijiet tal-Vittmi;

12. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri għas-sitwazzjoni estremament 
drammatika ta' tfal li jispiċċaw orfni minħabba l-vjolenza jew li jiġu mġiegħla jgħixu 
f'ambjent ta' vjolenza domestika, u jħeġġiġhom iqisu dawn is-sitwazzjonijiet meta 
jindirizzaw il-problema tal-vjolenza domestika;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta l-istrateġija tal-UE li ilha mistennija dwar il-qerda 
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tat-traffikar tal-bnedmin u jissottolinja l-ħtieġa ta' rikonoxximent ċar li n-nisa u l-bniet 
huma dawk l-aktar affettwati; jirrikonoxxi li l-isfruttament sesswali għal skopijiet ta' 
maternità surrogata u skopijiet riproduttivi jew skopijiet bħaż-żwiġijiet furzati, il-
prostituzzjoni u l-pornografija huwa inaċċettabbli u ksur tad-dinjità tal-bniedem u tad-
drittijiet tal-bniedem; jitlob, għalhekk, li l-istrateġija tħares mill-qrib lejn is-sitwazzjoni 
tan-nisa fil-prostituzzjoni, b'attenzjoni speċjali fir-rigward tar-rabta bejn il-
prostituzzjoni u t-traffikar tan-nisa u l-minorenni, fl-UE u mad-dinja kollha, u l-użu 
emerġenti tal-internet għal skopijiet ta' sfruttament; jenfasizza r-rwol u l-ħidma 
importanti tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taħtar 
Koordinatur ġdid mingħajr aktar dewmien, biex jimmonitorja mill-qrib l-
implimentazzjoni tad-Direttiva Kontra t-Traffikar mill-Istati Membri; jinsisti fuq l-
importanza li jiġu inklużi miżuri u strateġiji biex titnaqqas id-domanda;

14. Jiġbed l-attenzjoni, b'mod partikolari, għall-problema ta' stereotipizzazzjoni u 
sesswalizzazzjoni tal-immaġni tan-nisa, li għandha tiġi indirizzata mill-istituzzjonijiet 
kompetenti kollha, inkluż permezz tal-programmi ta' edukazzjoni tal-Istati Membri;

15. Jitlob li jingħataw aktar attenzjoni u appoġġ lill-orfanatrofji u s-servizzi ta' foster care 
għall-vittmi ta' vjolenza, li ġew magħluqa jew li l-kapaċità ta' kenn tagħhom ġiet 
limitata ħafna matul il-pandemija tal-COVID-19, bin-nisa jew il-bniet żgħar u t-tfal 
obbligati jiffaċċjaw il-prospett ta' kwarantina fid-dar ta' min abbuża minnhom;

16. Jilqa' t-tħabbira ta' rakkomandazzjoni dwar il-prevenzjoni ta' prattiki dannużi, flimkien 
ma' leġiżlazzjoni possibbli, biex jiġu miġġielda l-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-
isterilizzazzjoni furzata, iż-żwieġ prekoċi u furzat u l-hekk imsejħa vjolenza relatata 
mal-unur, li speċifikament tagħmel ħsara lit-tfal u lill-bniet żgħar;

17. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw investimenti adegwati fis-servizzi tal-kura u fis-
servizzi tal-kura fit-tul, inkluż minn finanzjament disponibbli tal-UE, u jiżguraw ukoll 
kura tat-tfal affordabbli, aċċessibbli u ta' kwalità għolja, inkluża l-edukazzjoni bikrija 
tat-tfal, filwaqt li jagħtu, b'mod partikolari, lill-ommijiet żgħażagħ l-opportunità li 
jaħdmu u/jew jistudjaw, u jfakkar, f'dan il-kuntest, fil-prinċipju 11 tal-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali; jitlob appoġġ finanzjarju għall-Istati Membri li għadhom ma 
laħqux il-miri u l-kondiviżjoni bejniethom tal-aħjar prattiki;

18. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq strateġija dwar il-kura għall-Ewropa, li tistabbilixxi 
standards minimi u linji gwida ta' kwalità għall-kura, inkluż għat-tfal, l-anzjani u l-
persuni bi bżonnijiet fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu fuq 
arranġamenti tax-xogħol flessibbli li ma jkunux ta' detriment għall-pagi tal-ħaddiema 
jew l-aċċess tagħhom għall-allowances u d-drittijiet soċjali u tax-xogħol, u li 
jirrispettaw id-dritt għall-iskonnessjoni tal-ħaddiema;

19. Iqis li hija prijorità li tittieħed azzjoni biex tiġi appoġġjata l-familja, inkluż f'termini ta' 
provvista ta' faċilitajiet adegwati u affordabbli għall-kura tat-tfal, peress li dan jagħti 
kontribut pożittiv kemm għall-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-prospetti 
tal-irtirar tagħhom, kif ukoll għax-xejriet demografiċi;

20. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tressaq miżuri u linji gwida li jistgħu jiffaċilitaw il-
proċess biex jiġu identifikati d-disparitajiet u d-diskriminazzjoni fl-istess settur u 
titnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq l-importanza 
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tal-kooperazzjoni u l-involviment sħaħ tas-sħab soċjali u tal-partijiet ikkonċernati kollha 
b'konformità mal-prattiki u t-tradizzjonijiet nazzjonali;

21. Jenfasizza li 70 % tal-forza tax-xogħol dinjija fis-setturi tas-saħħa u s-servizzi soċjali 
huma nisa, li spiss jitħallsu biss il-paga minima u li l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tagħhom huma prekarji, u jitlob livellar tal-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-setturi 
li għandhom dominanza qawwija tan-nisa bħalma huma dawk tal-kura, is-saħħa u l-
bejgħ bl-imnut;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 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, 
bil-għan li jiġi żgurat li n-nisa madwar l-Ewropa jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
moviment liberu tal-ħaddiema fuq livell ugwali mal-irġiel13;

23. Jissottolinja li l-opportunitajiet indaqs u l-livelli ogħla ta' parteċipazzjoni fis-suq tax-
xogħol fost in-nisa jistgħu jżidu l-impjiegi, il-prosperità ekonomika u l-kompetittività fl-
Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu inċentivi biex 
inaqqsu l-impjiegi prekarji u x-xogħol part-time involontarju sabiex titjieb is-
sitwazzjoni għan-nisa fis-suq tax-xogħol;

24. Jinnota li l-ommijiet waħedhom huma partikolarment vulnerabbli mil-lat ekonomiku 
peress li spiss jaqilgħu inqas mill-irġiel u huma aktar probabbli li jitilfu l-impjieg 
tagħhom meta jsiru ġenituri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati 
Membri biex tidentifika l-problemi prattiċi marbuta mal-ġbir tal-manteniment 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera u tiżviluppa għodod biex jiġu infurzati b'mod effettiv l-
obbligi ta' pagament;

25. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tadotta pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-
Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

26. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw miżuri biex jiġġieldu kontra l-
fenomenu ta' saqaf tal-ħġieġ, bħall-leave tal-ġenituri estensiv, l-aċċess għal kura tat-tfal 
ta' kwalità għolja u affordabbli, u l-eliminazzjoni ta' kull forma ta' diskriminazzjoni 
diretta u indiretta marbuta mal-promozzjonijiet fis-suq tax-xogħol;

27. Jitlob ukoll li n-nisa jkunu jistgħu jissodisfaw il-pjanijiet ta' ħajjithom fiż-żoni rurali u 
periferali; jinnota li l-infrastruttura meħtieġa għal dan trid tkun disponibbli, jridu jiġu 
żviluppati oqsma ġodda ta' negozju, ir-ritorn lejn ix-xogħol irid jiġi ffaċilitat u l-
parteċipazzjoni ta' firxa sħiħa ta' sħab ta' kooperazzjoni trid tiġi mħeġġa sabiex jiġi 
appoġġjat, inkoraġġit, iffaċilitat u promoss l-aċċess għas-suq tax-xogħol għal dawn in-
nisa, jiġu żgurati opportunitajiet indaqs u tittejjeb il-koeżjoni soċjali fl-irħula;

28. Jenfasizza r-rwol attiv u kruċjali tan-nisa fl-ekonomija taż-żoni rurali, u jesprimi 
dispjaċir għall-fatt li għad hemm differenzi sinifikanti bejn il-ġeneri fir-rigward tal-
impjiegi agrikoli u fir-rigward tal-aċċess għas-sigurtà soċjali, it-taħriġ, il-leave tal-

13 Id-Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw 
l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema, 
ĠU L 128, 30.4.2014, p. 8.
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maternità u l-pensjonijiet tal-irtirar; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali jappoġġjaw proġetti indirizzati b'mod partikolari lejn in-
nisa, dwar il-ħolqien ta' attivitajiet agrikoli innovattivi f'żoni rurali u depopolati sabiex 
tissaħħaħ il-pożizzjoni tagħhom fis-suq agrikolu, li jistgħu jkunu sors ta' impjiegi 
ġodda; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni tidentifika opportunitajiet ta' 
finanzjament fl-ambitu tat-tieni pilastru tal-Politika Agrikola Komuni (PAK) sabiex 
jiżdied l-aċċess tan-nisa għall-art u tindirizza l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom fiż-
żoni rurali, speċjalment dawk tal-ħaddiema staġjonali;

29. Jesprimi dispjaċir fir-rigward tar-rappreżentanza baxxa tan-nisa fis-setturi tal-ekonomija 
diġitali, l-IA, tal-ICT u STEM f'termini ta' edukazzjoni, taħriġ u impjieg, u jiġbed l-
attenzjoni għar-riskju li dan isaħħaħ u jirriproduċi l-istereotipi; jenfasizza l-benefiċċji u 
l-opportunitajiet possibbli, iżda wkoll l-isfidi potenzjali tad-diġitalizzazzjoni għan-nisa 
u l-bniet, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura l-adozzjoni ta' miżuri konkreti fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija għal suq uniku sabiex dawn jiġu indirizzati;

30. Jissottolinja l-importanza tal-aċċess għall-ħiliet diġitali u l-iżvilupp tagħhom għan-nisa 
akbar fl-età, in-nisa fiż-żoni rurali u n-nisa u l-bniet f'qagħda żvantaġġata b'aċċess 
limitat għal teknoloġiji ġodda, sabiex jibqgħu konnessi mal-ħajja attiva u biex ikun faċli 
għalihom li jżommu kuntatt mal-ħbieb u l-qraba tagħhom;

31. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tuża l-programm Orizzont Ewropa biex tipprovdi 
għarfien u soluzzjonijiet dwar l-indirizzar tal-preġudizzji potenzjali bbażati fuq il-
ġeneru fl-IA; jitlob, madankollu, li l-finanzjament kollu possibbli jintuża biex jiġu 
appoġġjati proġetti li jħeġġu lill-bniet u lin-nisa jtejbu l-ħiliet diġitali tagħhom, u li 
jagħmluhom familjari mas-suġġetti STEM;

32. Jinnota li, fi żminijiet ta' avvenimenti bħall-pandemija tal-COVID-19 li għaddejja 
bħalissa, ir-rwol u l-opportunitajiet għat-telexogħol u x-xogħol mill-bogħod qed 
jiżdiedu; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi r-rwol tat-telexogħol u x-xogħol mill-
bogħod fl-istrateġija bħala fattur importanti fil-kisba tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata;

33. Jiġbed l-attenzjoni għall-benefiċċji ppruvati tal-ħalib tal-bniedem għat-trabi tat-twelid, u 
li għalhekk huwa importanti li jiġi promoss it-treddigħ, speċjalment għat-trabi li 
jitwieldu qabel iż-żmien, li jiġu promossi politiki li jsaħħu l-użu tal-ħalib tal-bniedem, 
inkluż kemm permezz tat-treddigħ kif ukoll permezz ta' ħalib mogħti b'donazzjoni, 
għat-trabi li jitwieldu qabel iż-żmien, u li jiġi promoss l-użu transfruntier tal-banek tal-
ħalib biex jiġi żgurat li n-nisa f'reġjuni tal-fruntiera jkunu jistgħu jagħmlu użu minn dan 
l-appoġġ meta jkun meħtieġ;

34. Iħeġġeġ li d-diżabilità tkun inkluża bħala aspett fl-inizjattivi ġenerali kollha ta' 
ugwaljanza bejn il-ġeneri promossi fl-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ li l-vittmi b'diżabilità ta' 
vjolenza li jkunu taħt it-tutela tal-istat jew fi kwalunkwe skema oħra ta' kapaċità legali 
limitata jiġu garantiti protezzjoni, u għal dan il-għan iħeġġeġ l-aċċess effettiv għall-
ġustizzja għal dan il-grupp ta' persuni u t-taħriġ u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet għall-
professjonisti fis-servizzi speċjali li jaġixxu f'dawn il-proċedimenti (bħall-professjonisti 
tal-ġustizzja kriminali jew tas-saħħa); iħeġġeġ it-twaqqif ta' sistema tal-edukazzjoni 
aċċessibbli ħielsa minn stereotipi li tippermetti lill-bniet u lin-nisa b'diżabilitajiet 
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jagħżlu l-oqsma li jistudjaw u jaħdmu fihom fid-dawl tax-xewqat u t-talenti tagħhom 
stess, mingħajr ma jkunu ristretti minħabba nuqqas ta' aċċessibbiltà, preġudizzju u 
stereotipi; jappoġġja l-involviment tan-nisa b'diżabilitajiet bħala mudelli għall-bidla;

35. Jitlob, b'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE li jiddikjara li l-UE, fl-attivitajiet kollha 
tagħha, għandu jkollha l-għan li telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi l-ugwaljanza 
bejn l-irġiel u n-nisa, koerenza bejn il-politiki interni u esterni tal-UE u t-tisħiħ 
reċiproku tagħhom, b'attenzjoni partikolari fir-rigward tal-prattiki dannużi u l-liġijiet 
diskriminatorji, u filwaqt li tiġi promossa t-tgawdija ugwali tan-nisa tal-firxa sħiħa ta' 
drittijiet tal-bniedem permezz tar-relazzjonijiet esterni; jenfasizza b'mod partikolari, 
f'dan il-kuntest, il-politiki kummerċjali, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-politiki dwar 
id-drittijiet tal-bniedem tal-UE; ifakkar fl-importanza tal-edukazzjoni għall-għoti tas-
setgħa lin-nisa u lill-bniet kemm fl-UE kif ukoll fil-pajjiżi sħab; jissottolinja li l-
edukazzjoni mhijiex biss dritt, iżda hija wkoll għodda kruċjali fil-ġlieda kontra ż-
żwiġijiet prekoċi u furzati u t-tqala fost it-tfajliet adolexxenti; jinsisti fuq il-ħtieġa li l-
politika esterna tal-UE tgħin biex il-bniet jinżammu fl-iskejjel u jkomplu l-edukazzjoni 
tagħhom fil-pajjiżi sħab bħala kwistjoni ta' prijorità;

36. Jikkundanna l-prattika ta' maternità surrogata, li timmina d-dinjità tal-bniedem tan-nisa, 
peress li ġisimhom u l-funzjonijiet riproduttivi tagħhom jintużaw bħala komodità; iqis li 
l-prattika ta' ġestazzjoni surrogata, li tinvolvi l-isfruttament riproduttiv u l-użu tal-ġisem 
tal-bniedem għal gwadanji finanzjarji jew ta' tip ieħor, b'mod partikolari fil-każ ta' nisa 
vulnerabbli f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, għandha tiġi pprojbita u ttrattata bħala kwistjoni 
ta' urġenza fl-istrumenti tad-drittijiet tal-bniedem;

37. Jinnota li l-Kummissjoni trid tindirizza s-sitwazzjoni partikolari tal-protezzjoni tan-nisa 
mill-vjolenza fil-faċilitajiet ta' akkoljenza għall-migranti u l-persuni li jfittxu l-ażil, u 
jitlob infrastruttura adattata għan-nisa u l-bniet, u taħriġ adegwat għall-persunal f'dawn 
il-faċilitajiet fejn meħtieġ;

38. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni. 
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