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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Ewropa soċjali b'saħħitha għal tranżizzjonijiet 
ġusti" (COM(2020)0014) inħarġet qabel ma faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19;

B. billi n-nisa huma affettwati b'mod sproporzjonat mill-pandemija tal-COVID-19, b'mod 
partikolari n-nisa li jaħdmu f'impjieg prekarju u f'setturi femminizzati bħas-servizzi tas-
saħħa, tal-bejgħ bl-imnut jew tal-kura u tal-indukrar; billi l-implimentazzjoni ta' politiki 
adegwati dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u d-distribuzzjoni ugwali tar-
responsabbiltajiet ta' indukrar huma indispensabbli għar-rikonċiljazzjoni tax-xogħol, il-
ħajja privata u dik tal-familja, u biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fis-
suq tax-xogħol, peress li n-nisa jibqgħu l-indokraturi primarji;

C. billi n-nisa, inklużi n-nisa b'diżabilità, bi problemi tas-saħħa, in-nisa migranti u ta' 
minoranza etnika, in-nisa akbar fl-età, in-nisa b'inqas kwalifiki akkademiċi formali, il-
ġenituri waħedhom, in-nisa li jgħixu f'żoni rurali, kif ukoll il-persuni LGBTQI+, huma 
aktar ta' spiss soġġetti għal forom multipli u intersezzjonali ta' diskriminazzjoni;

D. billi n-nisa huma sottorappreżentati f'pożizzjonijiet ta' tmexxija ekonomika u politika li 
jiddeċiedu dwar ir-reazzjonijiet ta' politika għall-COVID-19; billi n-nisa jenħtieġ li jiġu 
inklużi fit-teħid tad-deċiżjonijiet biex iġibu aktar perspettivi, għarfien u esperjenza, li 
jwassal għal eżiti aħjar tal-politiki;

E. billi bħala riżultat tal-COVID-19 u l-miżuri biex tiġi megħluba, jiġifieri l-konfinament u 
t-telexogħol, in-nisa li jinsabu f'relazzjonijiet abbużivi saru esposti b'mod permanenti 
għall-vjolenza, u dan żied l-għadd ta' każijiet ta' vjolenza kontra n-nisa; billi 
konsegwenza waħda tal-perjodu ta' konfinament kienet l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru 
u fi ħdan il-familja splodiet b'madwar 30 % f'għadd ta' pajjiżi Ewropej; billi, b'kollox, 
aktar minn 243 miljun mara bejn l-etajiet ta' 15 u 49 sena esperjenzaw vjolenza sesswali 
u/jew fiżika madwar id-dinja f'dawn l-aħħar 12-il xahar;

F. billi minkejja li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, minqux fl-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), 
fl-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u fl-
Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-differenza 
bejn il-ġeneri fl-impjiegi hija ta' 11.7 %, id-differenza fil-pagi hija ta' 15.7 % u d-
differenza fil-pensjonijiet hija ta' 30.1 %;

G. billi l-COVID-19 kixfet problema li ilha teżisti fl-provvediment tal-indukrar fl-UE, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; billi l-kura 
jeħtieġ li titqies b'mod olistiku tul kontinwità, mill-indukrar tat-tfal sal-indukrar ta' wara 
l-iskola u l-indukrar għall-persuni b'diżabilità sal-indukrar tal-anzjani; billi aktar minn 
50 % tal-indukraturi taħt l-età ta' 65 sena jikkombinaw l-indukrar mal-impjieg, u b'hekk 
iwettqu att ta' bbilanċjar diffiċli; billi l-indukraturi jistgħu jippreferu impjiegi b'livell 
baxx ta' ħiliet u b'pagi baxxi, li jistgħu jiġu adattati għall-iskeda ta' indukrar tagħhom, 
kif ukoll ikunu obbligati jnaqqsu s-sigħat tax-xogħol tagħhom jew jitilqu għalkollox 



PE657.285v02-00 4/13 AD\1217134MT.docx

MT

mix-xogħol imħallas; billi bejn 7 % u 21 % mill-indukraturi b'mod informali jnaqqsu s-
sigħat tax-xogħol tagħhom, u bejn 3 % u 18 % minnhom jirtiraw mis-suq tax-xogħol;

H. billi d-diskriminazzjoni sesswali fid-dar u fis-suq tax-xogħol tista' tirriżulta 
f'distribuzzjoni inugwali tar-riżorsi, li tagħmel lin-nisa aktar vulnerabbli għall-faqar u l-
esklużjoni soċjali mill-irġiel; billi jekk jaqgħu fil-faqar, in-nisa għandhom inqas ċans li 
joħorġu minnu;

I. 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 jinsabur f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni soċjali fl-2017; billi dawn l-
unitajiet domestiċi b'ġenitur wieħed ġew affettwati b'mod sproporzjonat mill-pandemija 
tal-COVID-19;

J. billi l-kondizzjoni ta' persuna mingħajr dar fost in-nisa hija problema li qed tikber; billi 
n-nisa li li qed jesperjenzaw il-kondizzjoni ta' persuna mingħajr dar għadhom jiltaqgħu 
ma' sfidi speċifiċi fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19, b'akkomodazzjoni temporanja u ta' 
emerġenza li hija partikolarment vulnerabbli għat-trażmissjoni tal-mard, il-vjolenza 
abbażi tal-ġeneru u n-nuqqas ta' aċċess għall-faċilitajiet tal-iġjene u tal-kura tas-saħħa;

K. billi s-segregazzjoni orizzontali u vertikali tas-suq tax-xogħol fl-UE għadha waħda 
sinifikanti, u n-nisa huma rrappreżentati ż-żejjed fis-setturi li jagħmlu inqas qligħ; billi 
b'mod partikolari huma n-nisa b'kuntratti prekarji li ġew affettwati mill-pandemija tal-
COVID-19, peress li kienu l-ewwel li tilfu l-impjieg tagħhom, u dan wassal għal 
konsegwenzi finanzjarji għall-familji tagħhom u għall-indipendenza ekonomika 
tagħhom, kif ukoll wassal biex jirċievu protezzjoni insuffiċjenti tas-sigurtà soċjali fiż-
żminijiet ta' kriżi;

L. billi l-intraprendituri li għadhom jibdew, li 70 % minnhom huma rġiel u 30 % huma 
nisa, u dawk li jaħdmu għal rashom, li minnhom 34.4 % huma nisa, intlaqtu b'mod 
sinifikanti mill-kriżi tal-COVID-19; billi studju aġġornat li juri l-implikazzjonijiet fuq 
terminu qasir, medju u twil tal-COVID-19 għall-intraprenditorija tan-nisa fl-UE-27 ikun 
sors siewi ta' informazzjoni għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa;

M. billi l-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali huma kruċjali għall-aġġustament għat-tranżizzjoni 
diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà tal-Ewropa; billi n-nisa huma sottorappreżentati fis-
setturi tal-ICT, ix-xjenza, it-teknoloġija, fl-inġinerija u l-matematika (STEM), u tal-
intelliġenza artifiċjali (IA); billi 17 % biss tal-ispeċjalisti tal-ICT u 34 % biss tal-
gradwati fid-dixxiplini STEM huma nisa; billi fl-istess ħin, in-nisa fis-settur tal-ICT 
jaqilgħu 19 % inqas mill-irġiel; billi hemm disparità bejn il-ġeneri ta' 11 % fir-rigward 
tal-ħiliet diġitali, u billi din id-disparità hija ogħla għall-ħiliet ogħla minn dawk bażiċi u 
speċjalment fost dawk li għandhom aktar minn 55 sena; billi l-intraprenditorija tan-nisa 
ssaħħaħ l-awtonomizzazzjoni u l-inklużjoni soċjali tan-nisa, u tagħti spinta lill-impjiegi, 
tappoġġa d-diversifikazzjoni tan-negozji u tistimula l-innovazzjoni u t-tkabbir; billi l-
potenzjal għal tranżizzjoni ġusta jiddependi wkoll mill-impjiegi ekoloġiċi ġodda f'setturi 
li spiss jirrikjedu ħiliet diġitali u tal-ICT ta' livell għoli;

N. billi l-pressjoni fuq in-nisa kompliet żdiedet; billi l-forom ġodda ta' xogħol imposti, li 
jistgħu jiġu estiżi u li huma askapitu tas-separazzjoni bejn ix-xogħol u l-ħajja privata 
wasslu għal splużjoni ta' forom ġodda ta' fastidju psikoloġiku u sesswali, kemm online 
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kif ukoll offline, matul il-perjodu ta' konfinament; billi l-maġġoranza l-kbira tal-
kumpaniji u l-gvernijiet ma stabbilixxew l-ebda miżura biex jiġġieldu dawn il-
fenomeni;

O. billi n-nisa huma affettwati b'mod sproporzjonat mill-faqar enerġetiku u qed ibatu biex 
ikunu jifilħu jħallsu għall-enerġija li jikkonsmaw; billi l-forza tax-xogħol fis-settur tal-
enerġija hija magħmula prinċipalment minn irġiel (77.9 %), u n-nisa jirrappreżentaw 
biss 22.1 %; billi l-istess xejra tidher li tapplika għas-settur tal-enerġiji rinnovabbli, fejn 
in-nisa jirrappreżentaw inqas minn 30 % tal-forza tax-xogħol;

P. billi t-tieni prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jħaddan l-ugwaljanza fit-
trattament u l-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-
suq tax-xogħol, it-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg u l-progressjoni tal-karriera;

Q. billi n-nisa kellhom ikomplu jieħdu f'idejhom il-biċċa l-kbira tax-xogħol domestiku u l-
edukazzjoni tat-tfal matul dan il-perjodu; billi, madankollu, in-nisa raw il-piż mentali 
tagħhom jiżdied minn xogħol doppju għal ġurnata xogħol tripla; billi r-
responsabbiltajiet ta' indukrar mhux imħallsa jmajnaw jew jipprevjenu l-progressjoni 
tan-nisa fil-karriera tagħhom u ftit li xejn għandhom impatt fuq il-ħajja professjonali tal-
irġiel, u b'hekk joħolqu d-differenza sussegwenti fil-pagi u jwasslu għas-
sottorappreżentanza tan-nisa f'ċerti setturi;

R. billi t-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi u l-bidliet demografiċi fis-soċjetà 
jirrappreżentaw kemm sfidi kif ukoll opportunitajiet, u l-istrateġija tagħna biex 
nittrattawhom trid tkun soċjalment ekwa u ġusta; billi jenħtieġ li din l-istrateġija 
tappoġġja, tikkoordina u tikkomplementa l-azzjonijiet ta' ugwaljanza mill-Istati 
Membri;

S. billi n-nisa diġà kienu l-ewwel vittmi tal-faqar fl-Ewropa; billi dawn il-vittmi jinkludu l-
familji b'ġenitur wieħed – li aktar minn 80 % minnhom huma magħmula minn ommijiet 
waħedhom – li huma f'riskju li jgħixu prekarjament u li qed ikomplu jegħrqu aktar fil-
faqar; billi l-NGO OXFAM tikkalkula li 500 miljun persuna fid-dinja jistgħu jispiċċaw 
fil-faqar, li jikkorrispondi għal 10 % tal-popolazzjoni tad-dinja, u li l-aktar huma n-nisa 
li se jiġu affettwati;

T. billi din il-kriżi wriet ukoll in-nuqqas massiv ta' solidarjetà fil-livell Ewropew; billi 
għadd ta' gvernijiet issa qed jużaw il-pandemija biex jerġgħu lura mhux biss mill-
impenji ambjentali tagħhom, iżda wkoll milli jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-
ħaddiema u tan-nisa;

1. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex tqiegħed il-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali fil-qalba tal-programmi ta' rkupru ekonomiku; jinsisti li l-
Kummissjoni u l-Kunsill jintegraw l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-
ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-aspetti kollha tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
sabiex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-opportunitajiet indaqs u l-
parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, filwaqt li jindirizzaw id-differenza bejn il-
ġeneri fl-impjiegi, kif ukoll sabiex jippromwovu kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, 
protezzjoni soċjali għall-but ta' kulħadd u sostenibbli, u l-involviment tan-nisa fil-livelli 
kollha tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet; jenfasizza l-ħtieġa li l-integrazzjoni tal-
perspettiva tal-ġeneri ssir parti integrali minn dan il-pjan; jistieden lill-Kummissjoni 
tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà kif minqux fit-Trattati meta tressaq dan il-pjan;
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2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw politiki u oqfsa ta' djalogu 
soċjali, li huma meħtieġa biex isir progress fit-tranżizzjoni ekoloġika lejn in-newtralità 
klimatika mingħajr ma jibqa' lura ħadd, li jfisser li dan il-proċess se jkun miftuħ għall-
Ewropej l-aktar vulnerabbli u emarġinati, speċjalment in-nisa, u jsaħħaħ ir-reżiljenza 
tagħhom, billi tiġi ġġenerata l-prosperità għas-soċjetà kollha, jiġi adottat approċċ 
inklużiv, tingħata protezzjoni xierqa lill-ħaddiema u jinħolqu impjiegi ta' kwalità;

3. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Eurostat, lill-Istati Membri u lill-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) jiġbru b'mod regolari data diżaggregata skont il-
ġeneru u l-età dwar il-COVID-19 u l-impatt soċjoekonomiku tal-virus; jenfasizza li l-
miżuri ta' rkupru jridu jkunu infurmati minn data diżaggregata skont il-ġeneru, filwaqt li 
tingħata attenzjoni speċjali lill-oqsma fejn id-data hija skarsa u ma tistax titqabbel, 
sabiex ikun possibbli t-teħid tad-deċiżjonijiet infurmat fil-livell tal-UE, f'dan nazzjonali 
u f'dak reġjonali;

4. Jinnota li s-sottorappreżentanza tan-nisa ċċaħħad it-tranżizzjonijiet tal-enerġija minn 
firxa ta' talenti differenti, u b'hekk timpedixxi t-tibdil trasformazzjonali meħtieġ biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi (miri klimatiċi globali) u l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-NU; jitlob li jkun hemm parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fil-forza tax-
xogħol, li hija importanti għan-negozju, l-ekonomija, l-iżvilupp soċjali u l-ambjent; 
jenfasizza li forza tax-xogħol diversifikata tagħti riżultati aħjar, mhux biss f'dik li hi 
żieda fil-kreattività u fil-potenzjal tal-innovazzjoni, iżda wkoll f'dawk li huma teħid 
aħjar tad-deċiżjonijiet u profitti akbar;

5. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-Istrateġija Ewropea dwar l-Ugwaljanza bejn 
il-Ġeneri (2020-2025) u jistieden lill-Istati Membri jadottaw strateġiji nazzjonali għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri bbażati fuq l-istrateġija Ewropea bħala komponent importanti 
tal-miżuri soċjoekonomiċi meħuda wara l-kriżi tal-COVID-19;

6. Jenfasizza li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri mhijiex biss objettiv ewlieni tal-iżvilupp fiha 
nnifisha, iżda wkoll issaħħaħ il-produttività tal-ekonomija u ttejjeb il-prospetti tal-
ġenerazzjonijiet futuri; jenfasizza l-importanza li jkun hemm perċentwal ogħla ta' nisa 
f'pożizzjonijiet ta' teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell lokali li jittrattaw it-tranżizzjoni tal-
enerġija u l-ekonomija ċirkolari nontossika, li jista' jżid l-innovazzjoni u l-profittabbiltà, 
inaqqas ir-riskju, u jsaħħaħ il-prattiki ta' sostenibbiltà;

7. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu involuti aktar nisa u żgħażagħ fil-gvernijiet, fis-settur 
bankarju, fil-kumpaniji, fl-universitajiet u fl-NGOs biex tiġi implimentata varjetà 
wiesgħa ta' strateġiji biex it-tranżizzjoni ekoloġika ssir aktar diversa u inklużiva;

8. Jinnota li n-nisa huma vitali għas-settur tal-enerġija sostenibbli u għas-suċċess ta' 
tranżizzjoni tal-enerġija aktar rapida; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu attirati, miżmuma u 
promossi aktar nisa, u li tiġi introdotta firxa akbar ta' ħiliet differenti fil-qasam tal-
enerġiji sostenibbli;

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jeżaminaw mill-qrib il-ħtiġijiet tan-nisa sabiex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 
tax-xogħol matul u wara l-kriżi tal-COVID-19; jappella għal strateġija ambizzjuża ta' 
indukrar soċjali u pjan demografiku biex jittejbu l-infrastrutturi ta' kwalità għolja, 
disponibbli u għall-but ta' kulħadd, tal-indukrar tat-tfal, tal-indukrar barra mill-iskola u 
tal-indukrar fit-tul; iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu u jimplimentaw bis-sħiħ id-
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Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata; jistieden lill-Istati Membri u 
lill-Kummissjoni jisfruttaw is-sinerġiji kollha fl-istrumenti finanzjarji rilevanti tal-UE 
għall-iżvilupp tal-infrastruttura u s-servizzi meħtieġa tal-indukrar; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu kull sforz, inkluż billi jadottaw id-
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, biex jiġġieldu kontra kull forma ta' 
vjolenza kontra n-nisa, it-tfal u l-anzjani, li żdiedet b'mod sinifikanti minħabba r-
restrizzjonijiet imposti biex tiġi indirizzata l-pandemija;

10. Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu, filwaqt li l-miżuri biex tiġi indirizzata l-kriżi 
tal-COVID-19 għadhom fis-seħħ, liv speċjali għall-indukraturi u għall-ġenituri li 
jaħdmu li ma jkunx trasferibbli u li jkun remunerat bis-sħiħ;

11. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor data dwar l-għoti ta' tipi differenti ta' indukrar biex 
tikkontribwixxi għal studju li jeżamina d-distakk fl-indukrar, bil-ħsieb li tipproponi Patt 
dwar l-Indukrar għall-Ewropa mmirat biex jappoġġa tranżizzjoni lejn ekonomija tal-
indukrar; jinnota li l-Patt dwar l-Indukrar irid jibni sinerġiji mal-kompetenzi tal-Istati 
Membri u tar-reġjuni, għandu jkollu l-għan li jtejjeb il-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni, u jiżgura investiment u leġiżlazzjoni rilevanti fil-livell tal-UE 
b'benefiċċji;

12. Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżguraw li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-
ġeneri u l-ibbaġitjar skont il-ġeneru jkunu fil-qalba tal-miżuri kollha marbuta mal-
irkupru, filwaqt li jinkorporaw it-tagħlimiet meħuda mill-kriżi tal-COVID-19;

13. Jissottolinja li l-Kummissjoni u l-Kunsill jeħtieġ li jżommu bħala prinċipju gwida li n-
nisa u l-irġiel għandhom jirċievu paga ugwali għal xogħol ugwali, anke meta jkunu qed 
ifasslu miżuri ta' rispons għall-kriżi tal-COVID-19, li jeħtieġ li jkollhom integrati fihom 
il-perspettiva tal-ġeneri; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tippreżenta miżuri vinkolanti 
dwar it-trasparenza fil-pagi sa tmiem l-2020 biex tindirizza b'mod effettiv id-differenzi 
bejn il-pagi u l-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa, wara li l-indipendenza ekonomika tan-
nisa ġiet imxekkla mill-kriżi kif jissuġġerixxu r-rapporti inizjali; jenfasizza, f'dan ir-
rigward, il-ħtieġa li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jintroduċu miżuri biex tiġi 
miġġielda s-segregazzjoni tal-ġeneri fis-setturi tax-xogħol femminizzati u biex jiġu 
indirizzati b'mod determinat id-differenzi bejn il-pagi u l-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa;

14. Jistieden lill-Istati Membri jittrasponu u jimplimentaw, meta jkun il-waqt u b'mod 
effettiv, id-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja Privata, u jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li timmonitorja b'mod effettiv l-implimentazzjoni tagħha; jistieden 
lill-Istati Membri jeżaminaw x'ikun meħtieġ f'dawk li huma miżuri komplementari biex 
jiġi żgurat bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri li jaħdmu, bl-
attenzjoni dovuta lill-unitajiet domestiċi b'ġenitur wieħed;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor data dwar il-fornitura ta' tipi differenti ta' indukrar 
(indukrar tat-tfal, indukrar tal-anzjani u tal-persuni b'diżabilità jew tal-persuni li jeħtieġu 
indukrar fit-tul), li tikkontribwixxi għal studju li jeżamina d-distakk fl-indukrar biex 
jinforma inizjattiva għal strateġija Ewropea dwar l-indukrar; jinnota li strateġija bħal din 
ikollha tirrispetta l-kompetenzi tal-Istati Membri kif stabbiliti fit-Trattati, iżda tkun 
timmira li ttejjeb il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-miżuri kollha li jistgħu jkunu 
ta' benefiċċju kemm għall-indukraturi informali fl-UE kif ukoll għall-persuni li tagħhom 
qed jieħdu ħsieb; jisħaq fuq il-fatt li l-kooperazzjoni fil-livell Ewropew, flimkien mal-
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użu effiċjenti tal-fondi tal-UE, tista' tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' servizzi tal-
indukrar li jkunu ta' kwalità, aċċessibbli u għall-but ta' kulħadd;

16. Jikkundanna l-użu tal-pandemija bħala skuża biex xi gvernijiet jerġgħu lura milli 
jirrispettaw xi wħud mid-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema u tan-nisa; ifakkar fid-dritt 
inaljenabbli li wieħed ikollu aċċess għall-kura tas-saħħa, kif ukoll id-dritt li wieħed 
ikollu l-awtodeterminazzjoni fuq il-ġisem tiegħu stess; jenfasizza, għalhekk, li d-
drittijiet tal-kura tas-saħħa riproduttiva, tal-kontraċezzjoni u tal-abort iridu jiġu 
ggarantiti, inkluż permezz tal-estensjoni tal-perjodu ta' żmien legali għal abort; 

17. Jenfasizza li nqalgħu ħtiġijiet ġodda ta' servizzi tal-indukrar tat-tfal minħabba l-għadd 
dejjem jikber ta' familji fejn jinsabu f'impjieg iż-żewġ ġenituri u familji b'ġenitur 
wieħed; jirrimarka li servizzi ta' indukrar tat-tfal ta' kwalità għolja, disponibbli, 
aċċessibbli u għall-but ta' kulħadd huma essenzjali biex il-ġenituri jkunu jistgħu jibqgħu 
fis-suq tax-xogħol jew jidħlu fih u jnaqqsu d-disparità bejn il-ġeneri fl-impjiegi; 
jenfasizza, madankollu, li dawn is-servizzi ta' indukrar tat-tfal għandhom ikunu 
disponibbli wkoll għat-tfal ta' ġenituri li jkunu qed ifittxu impjieg u għat-tfal li jinsabu 
f'sitwazzjonijiet tal-familja prekarji;

18. Jenfasizza li, fid-dawl tax-xejriet demografiċi emerġenti, bħas-soċjetajiet li qed jixjieħu, 
ir-rati tat-twelid aktar baxxi u, konsegwentement, it-tnaqqis fil-popolazzjoni fl-età tax-
xogħol, il-ħtieġa ta' servizzi tal-indukrar fit-tul formali u informali saret aktar importanti 
minn qatt qabel; jirrimarka li l-forniment ta' servizzi u infrastruttura ta' indukrar huma 
speċjalment rilevanti għan-nisa, li spiss huma aktar involuti mill-irġiel kemm fl-
indukrar formali kif ukoll fl-indukrar informali tal-persuni anzjani u/jew persuni 
b'diżabilità, li l-maġġoranza tagħhom huma wkoll nisa; jenfasizza, fir-rigward tal-
indukraturi informali, l-importanza ta' skemi tal-liv li jiffavorixxu l-familja u li jiġu 
żgurati l-intitolamenti tas-sigurtà soċjali;

19. Jenfasizza żvilupp partikolari tal-qasam tal-forniment tal-indukrar matul il-miżuri tal-
COVID-19; fid-dawl ta' dan li ntqal hawn fuq: jistieden lill-Kummissjoni sservi ta' 
pjattaforma biex tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar il-kwalità, l-aċċessibbiltà u 
l-affordabbiltà tas-servizzi tal-indukrar, kif ukoll dwar il-mudelli differenti tas-servizzi 
tal-indukrar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina s-sitwazzjoni tal-indukraturi informali 
u tikkondividi l-aħjar prattiki dwar kif l-Istati Membri jirregolarizzaw il-ħidma 
tagħhom;

20. Jistieden lill-Istati Membri jawtonomizzaw lin-nisa fis-setturi tal-IA, f'dak tal-ICT u 
f'dak STEM permezz ta' edukazzjoni diġitali aċċessibbli, ta' kwalità għolja u mfassla 
apposta kif ukoll taħriġ individwalizzat u żvilupp tal-ħiliet, filwaqt li titqies id-
diġitalizzazzjoni tal-ekonomija u tas-suq tax-xogħol biex jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li jiġu previsti mhux biss it-taħriġ u l-iżvilupp tal-
ħiliet online, iżda wkoll it-taħriġ speċifiku fil-qasam; jistieden lill-Kummissjoni tadotta 
miżuri konkreti għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-implimentazzjoni tal-
istrateġija tas-suq uniku u tal-aġenda diġitali;

21. Jinnota bi tħassib li t-telexogħol, li ġie promoss bħala waħda mill-miżuri biex jiġi 
limitat it-tixrid tal-COVID-19, skont l-indikazzjonijiet kollha qed ikollu t-tendenza li 
jsir aktar permanenti fis-suq tax-xogħol u li jista' jaffettwa serjament il-kundizzjonijiet 
tax-xogħol, speċjalment għan-nisa, b'sigħat li jistgħu jiġu estiżi, filwaqt li fl-istess ħin 



AD\1217134MT.docx 9/13 PE657.285v02-00

MT

in-nisa qed jieħdu fuqhom l-indukrar u l-kompiti domestiċi; iħeġġeġ li jittieħdu passi 
biex ikun hemm konformità mal-liġi billi jissaħħu l-kontrolli fuq ir-rispett għas-sigħat 
tax-xogħol u fuq il-promozzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol u ħinijiet ta' mistrieħ 
tajba għas-saħħa u sikuri skont il-liġi tax-xogħol;

22. Jinnota li t-tranżizzjoni lejn l-enerġija ekoloġika tipprovdi opportunitajiet biex tiġi 
indirizzata b'mod determinat id-diskriminazzjoni sistemika tal-ġeneri u biex is-
soċjetajiet ikunu jistgħu jaħsdu l-benefiċċji ta' forza tax-xogħol aktar diversa; jitlob l-
inklużjoni ta' firxa wiesgħa ta' ħiliet, inklużi l-inġinerija ċivili, ix-xjenza ambjentali, il-
kummerċjalizzazzjoni, it-tagħlim u l-azzjoni komunitarja;

23. Jenfasizza l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' karrieri u rotot ta' karrieri attwali u futuri fi 
sħubija mal-istituzzjonijiet edukattivi, u programmi u politiki inklużivi u ta' inċentiv 
għan-nisa u l-bniet f'pożizzjonijiet STEM kif ukoll f'pożizzjonijiet mhux STEM;

24. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu aċċess ugwali għat-
teknoloġija, l-edukazzjoni, it-taħriġ, l-impjiegi, is-sistemi ta' protezzjoni soċjali u l-kura 
tas-saħħa għal kulħadd, billi jqisu b'mod xieraq il-ħtiġijiet tan-nisa li jesperjenzaw 
forom multipli ta' diskriminazzjoni, inklużi n-nisa b'diżabilità u dawk bi problemi tas-
saħħa, in-nisa li jappartjenu għal minoranzi razzjali u etniċi, in-nisa akbar fl-età, in-nisa 
li ma jkomplewx tilgħin għall-edukazzjoni għolja, il-ġenituri waħedhom, in-nisa li 
jgħixu f'żoni rurali u periferiċi, ir-rifuġjati, kif ukoll il-persuni LGBTQI+, biex jiżdiedu 
l-potenzjal tagħhom fis-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja soċjali u 
ċivika sabiex jiġu żgurati l-opportunitajiet indaqs u l-ugwaljanza biex titneħħa d-
differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa;

25. Iħeġġeġ li l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn isl-ġeneri tiġi inkorporata fl-istrateġija li 
jmiss għall-ugwaljanza tal-persuni b'diżabilità 2021, filwaqt li tingħata l-attenzjoni 
dovuta lit-titjib tal-aċċess għas-suq tax-xogħol permezz ta' miżuri u azzjonijiet immirati;

26. Jenfasizza l-ħtieġa li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tiġi integrata fil-politiki 
tat-taħriġ u fil-programmi ta' taħriġ, peress li r-reġjuni l-aktar milquta mill-kriżi 
jistħoqqilhom futur aħjar, ibbażat tas-sostenibbiltà, l-ekwità u l-ġustizzja soċjali;

27. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar ir-reazzjonijiet ta' politika għall-COVID-19;

28. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jadottaw miżuri ta' politika vinkolanti li 
jikkonċernaw it-trasparenza fil-pagi u l-paga minima;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta approċċ speċifiku lejn l-ommijiet waħedhom, peress 
li huma jinsabu partikolarment ekonomikament vulnerabbli, peress li spiss jaqilgħu 
inqas mill-irġiel u huma aktar probabbli li jitilqu mis-suq tax-xogħol meta jsiru ġenituri; 
jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ, f'dan il-kuntest, l-infurzar tal-istrumenti legali 
eżistenti dwar il-ġbir transfruntier tal-alimenti, filwaqt li tqajjem kuxjenza pubblika 
dwar id-disponibbiltà tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Istati 
Membri biex tidentifika l-problemi prattiċi marbuta mal-ġbir tal-alimenti 
f'sitwazzjonijiet transfruntiera u tiżviluppa għodod biex jiġu infurzati b'mod effettiv l-
obbligi ta' pagament;

30. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu pass rilevanti 'l quddiem fl-indirizzar determinat tad-
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differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa billi jinvestu fis-setturi li huma b'mod 
predominanti femminili u prekarji, jiġifieri fis-setturi tal-indukrar u tat-tindif, billi jtejbu 
l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jagħmlu pressjoni għal rikonoxximent ekonomiku u 
soċjali akbar ta' din il-ħidma;

31. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżblokkaw in-negozjati dwar id-Direttiva dwar in-Nisa fuq il-
Bordijiet u dwar id-Direttiva Kontra d-Diskriminazzjoni;

32. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tippreżenta miżuri vinkolanti dwar it-trasparenza fil-
pagi sa tmiem l-2020. jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-kooperazzjoni u l-
involviment sħaħ tas-sħab soċjali u tal-partijiet ikkonċernati kollha;

33. Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-pjanijiet tagħhom għal distribuzzjoni kondiviża u 
ġusta tar-responsabbiltajiet tal-indukrar mhux imħallsa, jiġifieri l-indukrar tat-tfal u tal-
anzjani, billi jsegwu l-prattika tajba u eżempji effiċjenti;

34. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-valur sinifikanti li 
għandhom għas-soċjetà l-ħaddiema fil-qasam tal-indukrar li kienu fuq quddiem nett 
matul il-pandemija tal-COVID-19 sabiex itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u 
jivvalorizzaw mill-ġdid dawn il-professjonijiet bl-involviment tas-sħab soċjali u 
permezz tan-negozjar kollettiv;

35. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li min iħaddem u l-amministrazzjonijiet pubbliċi 
joħolqu struttura effiċjenti għall-prevenzjoni u l-indirizzar tal-vjolenza kontra n-nisa 
waqt it-telexogħol, imwettqa mill-impjegati tagħhom jew kontra l-impjegati tagħhom;

36. Jenfasizza l-fatt li, madwar l-Ewropa, il-familji b'ġenitur wieħed huma aktar vulnerabbli 
għall-faqar u għall-insigurtà minn familji oħra; jitlob, għalhekk, li tiżdied il-protezzjoni 
soċjali tagħhom, li jiżdiedu l-allowances tal-familja u li l-aċċess għas-servizzi pubbliċi 
jkun iggarantit, inkluża l-akkomodazzjoni; jitlob miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu 
lin-nisa l-aktar foqra u vulnerabbli, inklużi l-familji b'ġenitur wieħed, u biex ikomplu 
jtejbu aktar is-sigurtà f'ħajjithom;

37. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li jingħata appoġġ soċjali u finanzjarju adegwat lil 
dawk li jinsabu f'sitwazzjonijiet prekarji, inklużi n-nisa li jinsabu f'riskju ta' faqar jew 
dawk li qed jgħixu fil-faqar, jinsabu mingħajr dar jew huma vulnerabbli għall-esklużjoni 
soċjali;

38. Iħeġġeġ li jiġu segwiti politiki ambizzjużi fid-destinazzjoni tal-gruppi l-aktar 
vulnerabbli bħar-refuġjati, il-migranti, ir-Rom, eċċ.; 

39. Jenfasizza l-ħtieġa li l-litteriżmu diġitali jiġi appoġġjat permezz tal-edukazzjoni u l-
ħtieġa ta' forniment tar-riżorsi biex jitnaqqas id-distakk diġitali li ġie enfasizzat bħala 
riżultat tal-fatt li x-xogħol u t-tagħlim tal-iskola, kif ukoll ħafna servizzi u faċilitajiet, 
f'daqqa waħda marru online;

40. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu l-Linji Gwida tal-Kummissjoni għall-Politiki dwar l-
Impjiegi fl-UE, inkluża l-ġlieda kontra x-xogħol prekarju li spiss jinvolvi aktar nisa 
milli rġiel, b'kunsiderazzjoni xierqa għall-mudelli nazzjonali tagħhom tas-suq tax-
xogħol; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema 
tal-pjattaformi bil-għan li tissuġġerixxi titjib fis-sitwazzjoni partikolari tagħhom, 
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minħabba l-fatt li l-pandemija tal-COVID-19 tista' biss issaħħaħ ix-xejriet negattivi fl-
impjieg tagħhom;

41. Jenfasizza l-bidliet li t-tranżizzjoni ġusta ġġib fis-suq tax-xogħol u fid-distribuzzjoni tal-
impjiegi ekoloġiċi ġodda; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw 
strateġiji biex jiżguraw l-aċċess tan-nisa għall-impjiegi ekoloġiċi ġodda u biex inaqqsu 
d-disparità bejn il-ġeneri fl-impjiegi fis-settur tal-enerġiji rinnovabbli.
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