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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija valur ċentrali tal-UE li huwa minqux fl-
Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fl-Artikoli 8 u 19 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri hija 
għalhekk għodda importanti fl-integrazzjoni orizzontali ta' dan il-prinċipju fil-politiki, 
il-miżuri u l-azzjonijiet tal-UE, inkluża l-Politika ta' Koeżjoni; billi huma meħtieġa 
sforzi akbar biex jiġu indirizzati d-diversi forom ta' diskriminazzjoni u inugwaljanza li 
magħhom iħabbtu wiċċhom in-nisa; billi l-Artikolu 7 tar-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni1 għall-2014-2020 jistabbilixxi li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri jridu jitqiesu u jiġu promossi tul it-
tħejjija u l-implimentazzjoni kollha tal-programmi;

B. billi l-Politika ta' Koeżjoni tindirizza d-disparitajiet li jeżistu bejn diversi reġjuni u r-
ritard ta' dawk ir-reġjuni li huma l-inqas favoriti bil-għan li tinkiseb koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali, li tagħha l-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija 
komponent essenzjali, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-
Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) 
u l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), li huma soġġetti għall-prinċipji tan-
nondiskriminazzjoni u tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri; billi dawn il-fondi għandhom 
jagħtu attenzjoni partikolari lin-nisa li jgħixu fiż-żoni rurali, liż-żoni milquta minn 
tranżizzjoni industrijali u lir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi 
gravi u permanenti bħal pereżempju r-reġjuni b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, kif 
ukoll il-gżejjer, ir-reġjuni transfruntiera u r-reġjuni muntanjużi;

C. billi l-konsegwenzi sħaħ tal-pandemija fuq l-ekonomija, l-impjiegi u s-soċjetà għadhom 
mhux magħrufa; billi studji preliminari jissuġġerixxu li l-pandemija tal-COVID-19 
aggravat l-inugwaljanzi eżistenti, bħaż-żieda fix-xogħol tal-indukrar u l-vjolenza abbażi 
tal-ġeneru, li għandhom impatt sproporzjonat fuq in-nisa u l-bniet, li l-Politika ta' 
Koeżjoni għandha tqis; billi għalkemm l-għan tal-Politika ta' Koeżjoni huwa li tnaqqas 
id-distakk bejn ir-reġjuni fi ħdan l-UE, din għandha ttejjeb ukoll l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel u tindirizza d-disparità bejn il-ġeneri sabiex jiġi infurzat il-prinċipju ta' 
paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali u opportunitajiet indaqs fis-
suq tax-xogħol; billi n-negozjar kollettiv huwa għodda importanti biex jiġu ikkorreġuti 
u megħluba l-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa; billi l-impatt negattiv tal-kriżi tal-
COVID-19 irid jittaffa sabiex tiġi żgurata allokazzjoni suffiċjenti ta' finanzjament għall-
implimentazzjoni tal-politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, inklużi proġetti li 

1 Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 17 ta' Diċembru 2013 li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, 
il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u 
li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006, ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.
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jindirizzaw id-diskriminazzjoni u l-vjolenza domestika u abbażi tal-ġeneru;

D. billi t-titjib tal-aċċessibilità u l-affordabilità tal-faċilitajiet tal-indukrar ta' kwalità huwa 
tal-akbar importanza biex in-nisa jkunu jistgħu jibqgħu attivi fis-suq tax-xogħol billi 
jippromwovu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u jikkontribwixxu, fost affarijiet 
oħra, biex titnaqqas id-differenza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel, peress li n-nisa 
jwettqu sehem sproporzjonatament ogħla ta' xogħol ta' indukrar mhux imħallas meta 
mqabbel mal-irġiel minħabba stereotipi persistenti tal-ġeneru u strutturi ta' differenza 
fil-pagi b'implikazzjonijiet profondi f'dawk li huma r-rappreżentanza u l-prestazzjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol; billi fid-dawl tax-xejriet demografiċi emerġenti, bħas-
soċjetajiet li qed jixjieħu, ir-rati aktar baxxi tat-twelid u, konsegwentement, it-tnaqqis 
fil-popolazzjoni fl-età tax-xogħol, il-ħtieġa ta' servizzi tal-indukrar saret aktar 
importanti minn qatt qabel; billi l-COVID-19 esponiet problema li ilha teżisti fil-
forniment tal-indukrar fl-UE; billi l-indukrar jeħtieġ li jitqies b'mod olistiku tul 
kontinwità, mill-indukrar tat-tfal sal-indukrar ta' wara l-iskola, sal-indukrar għall-
persuni b'diżabilità u sal-indukrar tal-anzjani; billi l-investiment fis-settur tal-indukrar se 
jipprovdi wkoll opportunitajiet ta' impjieg fl-ekonomija formali għall-indukraturi 
informali;

E. billi l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet 
ewlenin tal-Politika ta' Koeżjoni, jiġifieri l-iżvilupp ekonomiku u soċjali reġjonali fit-tul 
u sostenibbli fl-UE, u billi l-Politika ta' Koeżjoni hija l-istrument xieraq biex jiġu 
indirizzati b'mod determinat l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri li jeżistu fiż-żoni rurali, peress 
li n-nisa fiż-żoni rurali għandhom aċċess aktar limitat għall-impjiegi u għas-servizzi 
soċjali, speċjalment fiż-żoni rurali depopolati jew fiż-żoni li qed jiffaċċjaw żvantaġġi 
demografiċi; billi l-Politika ta' Koeżjoni tista' tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta' 
azzjonijiet speċifiċi ffukati fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza sessista, kif 
ukoll għall-promozzjoni u t-titjib tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri billi tindirizza b'mod 
determinat is-segregazzjoni orizzontali u vertikali tas-suq tax-xogħol u d-disparitajiet 
persistenti bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fl-inklużjoni soċjali u fl-edukazzjoni, billi tiffaċilita 
l-aċċess tan-nisa għar-riċerka u għall-innovazzjoni, kif ukoll billi tqis il-ħtiġijiet tan-nisa 
fir-rigward tat-trasport u tal-infrastrutturi soċjali;

F. billi l-parteċipazzjoni tan-nisa għadha limitata fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-Politika ta' 
Koeżjoni, speċjalment fl-iżvilupp tal-Programmi Operazzjonali, fil-proċessi tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet u fl-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-implimentazzjoni tal-
proġetti magħżula;

1. Jenfasizza r-rwol importanti li l-Fondi ta' Koeżjoni għandu jkollhom fil-promozzjoni 
tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE dwar l-
Ugwaljanza bejn il-Ġeneri; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jżidu l-isforzi tagħhom biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-
nondiskriminazzjoni fil-Politika ta' Koeżjoni permezz tal-integrazzjoni effikaċi tal-
perspettiva tal-ġeneri fil-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-politika, inklużi għanijiet ta' 
ugwaljanza bejn il-ġeneri, miżuri mmirati u sottotemi dedikati, filwaqt li juru impenn 
politiku qawwi fil-livell tal-UE, f'dak nazzjonali u f'dak reġjonali biex javvanzaw l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri; iħeġġeġ il-kooperazzjoni mill-qrib mal-Istitut Ewropew 
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) u mal-korpi nazzjonali tal-ugwaljanza f'dak ir-
rigward, filwaqt li jiġu ipprovduti riċerka u data ta' kwalità għolja biex jingħata appoġġ 
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lit-teħid tad-deċiżjonijiet, infurmat aħjar u bbażat fuq l-evidenza, li jsir minn dawk li 
jfasslu l-politika u minn partijiet ikkonċernati ewlenin oħra li jaħdmu biex itejbu l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jisħaq fuq il-fatt li l-kondiviżjoni tal-għarfien mill-
istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE u l-appoġġ għall-bini tal-kapaċità huma 
indispensabbli biex jiġu prevenuti l-ispejjeż amministrattivi għolja u ż-żidiet bla bżonn 
fil-burokrazija; jenfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni mill-qrib mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fiċ-ċiklu tal-Politika ta' Koeżjoni u jappella għall-
implimentazzjoni ta' valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-ġeneri f'dan il-qasam u għall-ġbir 
ta' data diżaggregata skont il-ġeneru u ta' indikaturi sensittivi għall-ġeneru sabiex 
jitkejlu l-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi, u biex tiġi żgurata l-inklużjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri fil-kriterji ta' evalwazzjoni u fis-sistemi ta' implimentazzjoni u ta' 
monitoraġġ tal-fondi;

2. Jiddispjaċih għall-fatt li għall-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid, il-Kummissjoni ma 
ressqitx miżuri ġodda biex ittejjeb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, iżda minflok neħħiet 
kemm il-kundizzjonalità tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri mir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni kif ukoll is-sottoprogramm "In-nisa fiż-żoni rurali";

3. Jenfasizza li wieħed mill-aspetti essenzjali tal-Politika ta' Koeżjoni huwa li tiġi żgurata 
l-koeżjoni soċjali, territorjali u ekonomika permezz tal-ġlieda kontra d-disparitajiet bejn 
in-nisa u l-irġiel, fost miżuri oħra; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri japplikaw il-prinċipji tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u tal-ibbaġitjar 
skont il-ġeneru b'miżuri mmirati biex jiġu miġġielda forom multipli ta' 
diskriminazzjoni, faqar u esklużjoni soċjali, u jinkorporaw perspettiva intersezzjonali, 
meħtieġa għall-protezzjoni ta' individwi u nisa vulnerabbli minn gruppi emarġinati; 
jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tipprovdi linji gwida biex tiffaċilita l-
implimentazzjoni ta' dan l-approċċ fiċ-ċiklu tal-Politika ta' Koeżjoni; jenfasizza li huwa 
essenzjali li l-investimenti fil-ħolqien tal-impjiegi jkunu reattivi għall-kwistjonijiet ta' 
ġeneru u għalhekk itejbu l-impjegabilità tan-nisa; jissottolinja r-rwol kruċjali tal-Politika 
ta' Koeżjoni fl-investiment f'servizzi ta' kwalità għolja, li għandu effett pożittiv fuq il-
ġlieda kontra l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri; jitlob, għalhekk, l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri fl-Objettivi tal-Politika stabbiliti fir-Regolament dwar 
Dispożizzjonijiet Komuni sabiex jittejbu l-aċċess tan-nisa għall-infrastrutturi u s-
servizzi, l-opportunitajiet tagħhom fis-suq tax-xogħol u fl-ekonomija, u biex jissaħħaħ 
il-kontribut tal-Politika ta' Koeżjoni għat-tkabbir soċjoekonomiku;

4. Jirrimarka r-rwol rilevanti tal-Fondi ta' Koeżjoni fl-iżgurar tal-investiment fis-servizzi 
tal-indukrar; jistieden lill-Istati Membri jipprijoritizzaw il-fondi disponibbli fi ħdan il-
Politika ta' Koeżjoni għall-forniment tal-indukrar biex mhux biss tiġi ssodisfata d-
domanda dejjem tikber għall-infrastruttura tal-indukrar, iżda wkoll biex jiġu indirizzati 
b'mod effettiv id-disparitajiet bejn il-ġeneri fl-impjiegi, is-segregazzjoni tas-suq tax-
xogħol u, b'riżultat ta' dan, id-differenzi fil-pagi u fil-pensjonijiet; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri jikkondividu l-aħjar prattiki fil-livell Ewropew dwar l-użu effiċjenti tal-fondi 
tal-UE biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta' servizzi tal-indukrar ta' kwalità;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jqajmu 
kuxjenza dwar il-ħtieġa tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jiżviluppaw u jipprovdu għodod 
u linji gwida speċifiċi, filwaqt li jirrispettaw id-diviżjoni tal-kompetenzi bejn l-Istati 
Membri u l-UE, biex jgħinu lill-Istati Membri jintegraw perspettiva tal-ġeneru fl-istadji 
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tad-disinn, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ, bl-użu tal-għodod eżistenti żviluppati 
mill-EIGE bħas-sett ta' għodod tiegħu għall-ibbaġitjar skont il-ġeneru fil-Fondi tal-UE; 
jenfasizza l-importanza li l-istrateġiji nazzjonali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
jintrabtu mal-Politika ta' Koeżjoni, peress li l-Fondi SIE huma strument ewlieni għall-
promozzjoni ta' bidliet strutturali fis-soċjetà; jenfasizza l-importanza tat-taħriġ fl-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għall-uffiċjali li jimmaniġġjaw il-fondi tal-
Politika ta' Koeżjoni fil-livell Ewropew, f'dak nazzjonali, f'dak reġjonali u f'dak lokali;

6. Jenfasizza r-rwol tal-bliet u r-reġjuni li ilhom żmien minn ta' quddiem nett fil-ħidma 
favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi fl-Istrateġija 
tagħha dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025 li l-istereotipi tal-ġeneru huma 
kawża ewlenija tal-inugwaljanza bejn il-ġeneri u jaffettwaw l-oqsma kollha tas-soċjetà; 
jenfasizza l-ħtieġa li dawn l-istereotipi tal-ġeneru u d-diskriminazzjoni strutturali kontra 
n-nisa jiġu indirizzati fl-oqsma kollha tal-Politika ta' Koeżjoni, u li l-awtoritajiet lokali u 
reġjonali jkunu involuti fil-ġlieda kontrihom; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-awtoritajiet rispettivi tagħhom isegwu l-prinċipji tal-istat tad-dritt, inklużi 
l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni u r-rispett għad-drittijiet fundamentali fir-rigward 
tad-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament ta' programmi jew reġjuni, segwiti minn 
monitoraġġ, investigazzjoni u azzjonijiet xierqa f'każijiet ta' ksur ta' dawn il-prinċipji, 
filwaqt li dejjem jiżguraw il-protezzjoni tar-riċevituri finali; jemmen li proċeduri ta' ksur 
jistgħu potenzjalment jiġu varati jekk ikun hemm suspett ta' ksur tad-dritt tal-Unjoni u li 
f'dan ir-rigward jista' jkun essenzjali mekkaniżmu ta' kundizzjonalità għall-iżborż tal-
fondi tal-UE bbażat fuq ir-rapport annwali ta' monitoraġġ tal-Kummissjoni dwar il-
valuri tal-Unjoni; jenfasizza li l-hekk imsejħa żoni ħielsa mil-LGBTI jimminaw dawn 
il-prinċipji u għalhekk jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrifjuta sitt 
applikazzjonijiet ta' ġemellaġġ bejn il-bliet li jinvolvu lill-awtoritajiet Pollakki li kienu 
adottaw riżoluzzjonijiet dwar "żoni ħielsa mil-LGBTI"; jistieden lill-Kummissjoni 
tinvestiga mill-qrib l-ilmenti li għandhom x'jaqsmu mal-użu ħażin tal-fondi tal-UE minn 
dawn l-awtoritajiet u tkompli tirrifjuta l-applikazzjonijiet għall-finanzjament tal-Unjoni 
li jsiru minn awtoritajiet li jkunu adottaw riżoluzzjonijiet bħal dawn;

7. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet rispettivi tagħhom iwettqu programmi li 
huma mmirati biex tiġi prevenuta u miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa u biex il-vittmi 
tal-vjolenza jiġu megħjuna, peress li waqt il-kriżi tal-COVID-19 il-vjolenza domestika u 
abbażi tal-ġeneru żdiedet fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa li l-
awtoritajiet lokali jinvolvu lill-impjegaturi u l-NGOs reġjonali fil-ħidma tagħhom 
sabiex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, iqajmu kuxjenza pubblika dwar l-
inugwaljanzi bejn il-ġeneri, kif ukoll tal-vjolenza domestika, u jipproteġu lill-vittmi, 
filwaqt li jipprovdu appoġġ immirat; jenfasizza r-rwol importanti tal-Konvenzjoni ta' 
Istanbul dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza 
Domestika; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha li għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni 
ta' Istanbul biex jagħmlu dan; iħeġġeġ lill-Kunsill jikkonkludi r-ratifika tal-Konvenzjoni 
ta' Istanbul min-naħa tal-UE;

8. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru tiġi promossa fl-istadji kollha tal-
evalwazzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Fondi SIE; jistieden lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet ta' mmaniġġjar jaqsmu prattiki tajba 
fl-applikazzjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri permezz tal-kondiviżjoni tal-
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għarfien, l-assistenza teknika, it-taħriġ u s-sensibilizzazzjoni; jitlob l-involviment tal-
esperti tal-kwistjonijiet tal-ġeneru, tal-korpi tal-ugwaljanza, tas-sħab soċjali u tar-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-Programmi Operazzjonali tal-Fondi SIE f'konformità mal-prinċipju tas-
sħubija, u jinkoraġġixxi l-użu ta' proġetti mmexxija mill-komunità permezz tal-
istrumenti eżistenti bħall-iżviluppi lokali mmexxija mill-komunità (CLLDs) u l-
investimenti territorjali integrati (ITIs) biex jiġi żgurat approċċ minn isfel għal fuq fl-
iżvilupp tal-proġetti; jitlob rappreżentanza bbilanċjata mil-lat tal-ġeneri fi ħdan il-korpi 
tal-Politika ta' Koeżjoni biex tittejjeb id-diversità fit-teħid tad-deċiżjonijiet u jistieden 
lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet rispettivi tagħhom jappoġġjaw tali ħatriet 
ibbilanċjati mil-lat tal-ġeneri fi ħdan il-kumitati tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

9. Jistieden lill-Istati Membri jutilizzaw il-finanzjament tal-Politika ta' Koeżjoni biex 
ikomplu jnaqqsu d-disparitajiet ekonomiċi u soċjali reġjonali b'enfasi partikolari fuq il-
ġlieda kontra l-femminizzazzjoni tal-faqar, il-qgħad fost in-nisa u l-esklużjoni minn 
ħafna opportunitajiet ekonomiċi, fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' 
vjolenza abbażi tal-ġeneru u diskriminazzjoni, fuq il-promozzjoni u l-insegwiment tal-
awtonomizzazzjoni tan-nisa permezz tat-titjib tal-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-
integrazzjoni mill-ġdid fih u fuq l-indirizzar tal-prijoritajiet relatati mas-saħħa kif 
definiti fl-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025, b'mod partikolari s-
saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati bħala dritt fundamentali tal-bniedem u 
aspett essenzjali tal-benesseri tal-bniedem u tal-avvanz tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri; 
jitlob, barra minn hekk, it-titjib tas-sinerġiji bejn il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond ta' 
Rkupru u programmi eżistenti oħra bl-għan li lin-nisa jittejbulhom il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol – inkluż billi jiġu miġġielda d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, 
ix-xogħol prekarju u x-xogħol informali – u jsir investiment fil-faċilitajiet tal-
indukrar, tiġi miġġielda u prevenuta l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u jiġi żgurat l-aċċess 
għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fost ħwejjeġ oħra;

10. Jenfasizza r-rwol tal-finanzjament tal-Politika ta' Koeżjoni, fid-dawl tal-impatt mingħajr 
preċedent tal-kriżi tal-COVID-19, fl-appoġġ, fl-iffaċilitar u fil-promozzjoni ta' 
programmi li, permezz tal-kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet speċjali tan-nisa, inklużi n-nisa 
rurali u dawk li jgħixu fir-reġjuni aktar foqra, muntanjużi u ultraperiferiċi, kif ukoll fiż-
żoni remoti u mal-fruntieri, b'miżuri proattivi permezz tal-FAEŻR biex jinkoraġġixxu l-
impjieg tan-nisa fiż-żoni rurali u l-intraprenditorija tagħhom, jiffaċilitaw id-dmirijiet 
tagħhom tal-indukrar tat-tfal, itejbu l-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata u, 
b'mod ġenerali, biex isaħħu r-rwol tagħhom, itejbu l-aċċess tagħhom għall-art, għall-
kreditu u għall-istrumenti finanzjarji, jagħtu spinta lill-ħiliet u lill-prestazzjoni tagħhom 
permezz tal-edukazzjoni, it-taħriġ u s-servizzi ta' konsulenza, iżidu l-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali u f'dak reġjonali, fil-gruppi ta' 
azzjoni lokali u l-iżvilupp tas-sħubijiet lokali, u jindirizzaw in-nuqqasijiet 
infrastrutturali, inkluż fir-rigward tal-provvediment ta' tipi differenti ta' indukrar; jisħaq 
fuq il-fatt li l-kooperazzjoni fil-livell Ewropew, flimkien mal-użu effiċjenti tal-fondi tal-
UE, tista' tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' servizzi tal-indukrar ta' kwalità għolja, 
aċċessibbli u għall-but ta' kulħadd li huma ta' importanza vitali biex tiġi sostnuta l-
attività tas-suq tax-xogħol tan-nisa;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-attività tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol u fl-intraprenditorija, b'mod partikolari fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
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inġinerija u l-matematika (STEM), u l-intelliġenza artifiċjali (IA); ifakkar li fl-appoġġ 
għat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi, il-Politika ta' Koeżjoni għandha tagħti 
attenzjoni speċjali lill-iżgurar li n-nisa jkollhom aċċess għat-taħriġ sabiex titnaqqas id-
differenza diġitali bejn il-ġeneri; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu n-networks reġjonali, 
nazzjonali u Ewropej tan-nisa fl-oqsma tan-negozju, l-intraprenditorija, ix-xjenza u t-
teknoloġija, l-edukazzjoni, il-midja u t-tmexxija ċivika u politika, speċjalment fiż-żoni 
remoti u rurali u fiż-żoni ta' mal-fruntieri; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi miġġielda s-
segregazzjoni vertikali u orizzontali bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol, peress li l-
aktar impjiegi prekarji u bl-iktar paga baxxa huma ddominati ħafna min-nisa, u dan 
jaffettwa b'mod partikolari d-differenza fil-pagi u fil-pensjonijiet.
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