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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri
(2019/2169(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikoli 6 u 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), tat-18 ta' Diċembru 1979,

– 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-
persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE8,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Marzu 2012 għal direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi 
mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati (Direttiva dwar in-Nisa 
fuq Bordijiet) (COM(2012)0614),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 

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. 1-6)
8 ĠU L 188, 12.7.2019, p. 79.



kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul),

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-
Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (COM(2016)0109),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-
6 ta' Marzu 2019 bit-titlu "2019 Report on equality between women and men in the EU" 
(Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-UE) (SWD(2015)0101),

– wara li kkunsidra r-rizoluzzjoni tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-adeżjoni tal-UE għall-
Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-
ġeneru9,

– wara li kkunsidra l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-2019 mill-Istitut Ewropew 
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE), ippubblikat fil-15 ta' Ottubru 2019,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar ir-rigressjoni attwali 
tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2019 dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE11,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2018 dwar l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE12,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Ottubru 2017 dwar it-tisħiħ tal-
pożizzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE13,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-ħtieġa ta' strateġija 
tal-UE biex titwaqqaf u tiġi evitata d-differenza bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-
irġiel14,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2017 dwar l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2014-201515,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fir-riċerka dwar is-saħħa mentali u dik klinika16,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2018 dwar in-nisa, l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri u l-ġustizzja klimatika17,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar l-ugwaljanza bejn is-

9 Testi adottati, P9_TA(2019)0080.
10 Testi adottati, P8_TA(2019)0111.
11 Testi adottati, P8_TA(2019)0014.
12 ĠU C 162, 10.5.2019, p. 9.
13 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 6.
14 ĠU C 331, 18.9.2018, p. 60.
15 ĠU C 263, 25.7.2018, p. 49.
16 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 99.
17 ĠU C 458, 19.12.2018, p. 34.



sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali18,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar l-Istrateġija tal-UE 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-201519,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta' Diċembru 2019 dwar it-tema 
''Ekonomiji li Jiffavorixxu l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE: It-Triq 'il Quddiem,

– wara li kkunsidra l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u, b'mod partikolari, il-
prinċipji 2 u 9 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi II u d-
Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal bit-titlu "Gender Equality and Women's 
Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External 
Relations 2016-2020" (L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa: 
Nibdlu l-Ħajja tal-Bniet u n-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020) 
(SWD(2015)0182),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, kif ukoll id-
dikjarazzjonijiet adottati fil-qafas tas-Summits tan-NU Beijing + 5, Beijing + 10, 
Beijing + 15 u Beijing + 20,

– wara li kkunsidra l-istħarriġ mill-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bit-titlu 
"Violence against women: an EU-wide survey" (Il-vjolenza fuq in-nisa: stħarriġ fil-
livell tal-UE kollha), ippubblikat fl-2014,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Marzu 2020 bit-titlu 
"Unjoni ta' Ugwaljanza: Strateġija ta' Ugwaljanza Bejn is-Sessi għall-2020-
2025"(COM(2020)0152),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
(A9-0000/2020),

A. billi d-dritt għal trattament ugwali huwa dritt fundamentali ta' importanza kbira 
rikonoxxut fit-Trattati tal-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

B. billi l-istrutturi u l-isterjotipi madwar id-dinja jipperpetwaw l-inugwaljanza, u billi l-
għelbien ta' dawn l-istrutturi u l-isterjotipi se jixpruna l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; billi 
huwa meħtieġ moviment qawwi favur id-drittijiet tan-nisa ħalli jiġu difiżi l-valuri 
demokratiċi, id-drittijiet fundamentali u d-drittijiet tan-nisa b'mod partikolari, u billi t-
theddid għad-drittijiet tan-nisa jirrappreżenta wkoll theddid għad-demokrazija;

C. billi l-UE adottat leġiżlazzjoni importanti u pprovdiet impulsi ewlenin għall-kisba tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri; billi, madankollu, dawn l-isforzi naqsu f'dawn l-aħħar snin, 
filwaqt li ffjorixxew movimenti li jopponu l-politiki tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-
drittijiet tan-nisa; billi dawn il-movimenti qed jippruvaw jinfluwenzaw il-politiki 

18 ĠU C 66, 21.2.2018, p. 44.
19 ĠU C 407, 4.11.2016, p. 2.



nazzjonali u Ewropej;

D. billi l-vjolenza fuq in-nisa fil-forom kollha tagħha hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem u 
tikkostitwixxi wieħed mill-akbar ostakli għall-ksib tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri; billi 
ħajja ħielsa mill-vjolenza hija prerekwiżit għall-ugwaljanza; billi l-kampanji ta' 
diżinformazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri jiffokaw ukoll fuq il-kwistjoni tal-
vjolenza fuq in-nisa, kif ġie osservat fir-rigward tal-Konvenzjoni ta' Istanbul;

E. billi r-rwoli tradizzjonali u l-istereotipi tas-sessi għadhom jinfluwenzaw id-diviżjoni 
tax-xogħol fid-dar, fl-edukazzjoni, fuq il-post tax-xogħol u fis-soċjetà b'mod ġenerali; 
billi x-xogħol ta' kura mingħajr ħlas, li jsir l-aktar min-nisa, jikkontribwixxi għad-
differenza bejn il-pagi u bejn il-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa; billi l-miżuri ta' bilanċ 
bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, bħad-Direttiva dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja 
Privata, jikkostitwixxu passi importanti, iżda jeħtieġ li jiġu kkomplementati minn 
miżuri ulterjuri biex aktar irġiel jiġu involuti f'xogħol bla ħlas u biex jitrawwem l-
mudell ta' ugwaljanza f'termini ta' indukrar;

F. billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol ma tiżgurax il-parteċipazzjoni ugwali 
tagħhom fil-proċess deċiżjonali u għalhekk tillimita l-potenzjal tan-nisa li jibdlu l-
istrutturi ekonomiċi, politiċi, soċjali u kulturali;

G. billi l-faqar fl-Ewropa jaffettwa b'mod sproporzjonat lin-nisa, b'mod partikolari l-
ommijiet waħedhom, in-nisa b'diżabbiltà, u n-nisa anzjani, migranti u ta' minoranzi 
etniċi;

H. billi l-impatt tat-tibdil fil-klima huwa esperjenzat b'mod differenti min-nisa, peress li 
huma aktar vulnerabbli u jiffaċċjaw riskji u piżijiet ogħla għal diversi raġunijiet; billi l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-inklużjoni tan-nisa fil-proċess deċiżjonali huma 
prerekwiżit għall-iżvilupp sostenibbli u għall-ġestjoni effiċjenti tal-isfidi klimatiċi; billi 
l-azzjoni klimatika kollha trid tinkludi perspettiva tal-ġeneri kif ukoll perspettiva 
intersezzjonali;

I. billi l-aċċess għal informazzjoni komprensiva u adatta għall-età, u għal edukazzjoni 
dwar is-sess u r-relazzjonijiet, kif ukoll l-aċċess għall-kura tas-saħħa sesswali u 
riproduttiva, huma essenzjali biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

J. billi l-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi għall-2019 jiżvela inugwaljanzi persistenti 
bejn l-irġiel u n-nisa fis-settur diġitali; billi l-eliminazzjoni tad-disparità diġitali bejn il-
ġeneri u l-garanzija tad-drittijiet diġitali tan-nisa huma ta' importanza kbira, minħabba 
d-diskriminazzjoni li tirriżulta minn settijiet ta' data, mudelli u algoritmi vizzjati minn 
preġudizzji fl-intelliġenza artifiċjali (IA); billi l-programmaturi fl-IA jeħtieġu jkunu jafu 
bil-preġudizzji u stereotipi inkonsapevoli ħalli ma jiġux riprodotti u ma jissaħħux; billi 
t-trasformazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tas-suq tax-xogħol u tal-ekonomija jistgħu jżidu 
d-differenzi ekonomiċi u s-segregazzjoni tas-suq tax-xogħol eżistenti;

K. billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, l-ibbaġitjar skont il-ġeneru u l-
valutazzjonijiet tal-impatt fuq il-ġeneri huma għodod essenzjali biex tinkiseb l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-oqsma kollha ta' politika tal-UE;

Kummenti ġenerali

1. Jilqa' l-adozzjoni tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu "Unjoni ta' Ugwaljanza: 
Strateġija ta' Ugwaljanza Bejn is-Sessi għall-2020-2025”, li seħħet fil-ħin fl-ewwel 100 



jum tal-Kummissjoni l-ġdida, bħala sinjal qawwi tal-impenn politiku mal-politiki 
Ewropej dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u bħala qafas ta' politika deċiżiv, ċar u 
ambizzjuż biex jiġu miġġielda l-attakki fuq id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri; jenfasizza l-importanza tal-approċċ doppju magħżul, li jikkonsisti f'miżuri 
mmirati u l-applikazzjoni konsistenti tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u tal-
intersezzjonalità bħala prinċipji trasversali, u jilqa' r-rabta qawwija bejn l-oqsma ta' 
ħidma u l-eliminazzjoni tal-isterjotipi, il-preġudizzji dwar il-ġeneri u d-
diskriminazzjoni;

2. Jilqa' t-tħabbir ta' diversi strateġiji komplementari u jappella għal qafas strateġiku biex 
jiġu konnessi u għal approċċ intersezzjonali li għandu jiġi adottat għalihom kollha;

3. Jiddispjaċih li l-istrateġija għadha vaga għal dak li jikkonċerna l-iskedi ta' żmien għal 
diversi miżuri li kienu milqugħa ħafna; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi skedi ta' żmien konkreti u azzjonijiet immirati addizzjonali, kif ukoll linji 
gwida dwar kif għandu jiġi implimentat b'mod effettiv l-approċċ intersezzjonali;

L-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa

4. Jappoġġja l-pjan tal-Kummissjoni li tkompli tinsisti fuq ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' 
Istanbul fl-UE kollha; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa ta' miżuri speċifiċi biex jiġu 
indirizzati d-disparitajiet eżistenti bejn l-Istati Membri; jiġbed l-attenzjoni, madankollu, 
għall-fatt li bosta tentattivi biex jiġu konvinti l-Istati Membri diġá ma rnexxewx; jilqa' 
b'sodisfazzjon, għalhekk, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi miżuri fl-2021 biex 
jinkisbu l-objettivi tal-Konvenzjoni ta' Istanbul jekk l-adeżjoni tal-UE tibqa' mblukkata; 
jappella għal azzjonijiet preparatorji għat-tnedija ta' miżuri addizzjonali legalment 
vinkolanti biex tiġi eliminata l-vjolenza fuq in-nisa; jilqa' bil-kbir l-estensjoni ppjanata 
tad-definizzjonijiet ta' oqsma ta' reati partikolarment serji fis-sens tal-Artikolu 83(1) tat-
TFUE, iżda jitlob li l-forom kollha ta' vjolenza sessista jiġu inklużi, sabiex jittieħed 
approċċ proattiv u jiġu stabbiliti l-pedamenti għal direttiva tal-UE dwar din il-kwistjoni;

5. Jilqa' l-pjan li tiġi ppreżentata rakkomandazzjoni addizzjonali dwar il-prevenzjoni ta' 
prattiki dannużi, u li jitnieda netwerk tal-UE dwar il-prevenzjoni tal-vjolenza kemm 
sessista kif ukoll domestika; jitlob li d-definizzjonijiet u l-għanijiet tal-Konvenzjoni ta' 
Istanbul jiġu applikati u li l-organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet tan-nisa u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jiġu involuti fuq bażi kontinwa;

6. Jenfasizza l-ambitu u l-impatt tal-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol; jirrimarka 
li, b'mod partikolari, il-persuni li jindukraw b'mod informali, il-ħaddiema domestiċi u l-
ħaddiema agrikoli huma nieqsa minn protezzjoni u għalhekk jistieden lill-Istati Membri 
jadottaw il-Konvenzjonijiet 190 u 189 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol 
(ILO), sabiex jissaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema, speċjalment tan-nisa, fl-ekonomija 
informali;

7. Jilqa' l-miżuri speċifiċi proposti biex tiġi indirizzata l-vjolenza ċibernetika; jappella għal 
miżuri leġiżlattivi vinkolanti biex jiġu miġġielda dawn il-forom ta' vjolenza u biex l-
Istati Membri jiġu appoġġjati fl-iżvilupp ta' għodod ta' taħriġ għall-pulizija, għas-
sistema tal-ġustizzja u għas-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta l-istrateġija tal-UE li ilha mistennija dwar l-
eliminazzjoni tat-traffikar tal-bnedmin, u jenfasizza l-ħtieġa ta' enfasi ċara fuq is-sessi, 



peress li n-nisa u l-bniet huma l-aktar affettwati u huma traffikati għal skopijiet ta' 
sfruttament sesswali; jinsisti fuq l-importanza li jiġu inklużi miżuri u strateġiji biex 
titnaqqas id-domanda;

9. Jilqa' t-tħabbir ta' stħarriġ ġdid fl-UE kollha dwar il-prevalenza u d-dinamika tal-
vjolenza fuq in-nisa;

In-nisa u l-ekonomija

10. Jappoġġja r-reviżjoni tal-miri ta' Barċellona; jappella għal appoġġ finanzjarju u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri li għadhom ma laħqux il-miri; jilqa', 
barra minn hekk, l-iżvilupp ta' gwida għall-Istati Membri dwar l-indirizzar ta' 
diżinċentivi finanzjarji fir-rigward tal-politiki soċjali, ekonomiċi u fiskali;

11. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tippreżenta miżuri vinkolanti dwar it-trasparenza fil-
pagi sa tmiem l-2020. jirrimarka, madankollu, li għad trid tiġi indirizzata l-kwistjoni ta' 
paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali f'setturi tax-xogħol 
differenti; jirrakkomanda bil-qawwa l-inklużjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal 
xogħol ta' valur ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, li jista' jiġi definit kif ġej: "Ix-xogħol 
għandu jitqies li għandu valur ugwali jekk, abbażi ta' paragun bejn żewġ gruppi ta' 
ħaddiema li ma ġewx iffurmati b'mod arbitrarju, ix-xogħol imwettaq huwa komparabbli, 
b'kont meħud ta' fatturi bħall-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-grad ta' responsabbiltà 
mogħti lill-ħaddiema, u r-rekwiżiti fiżiċi jew mentali tax-xogħol"; jirrimarka li jeħtieġ 
jiġu żviluppati għal dan il-għan l-għodod ta' evalwazzjoni tax-xogħol newtrali fir-
rigward tas-sessi u l-kriterji ta' klassifikazzjoni;

12. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tibda kampanja biex ikun hemm aktar nisa 
f'pożizzjonijiet deċiżjonali fil-kamp ekonomiku billi tenfasizza l-vantaġġi ekonomiċi u 
soċjetali ta' dan, u tikkondividi l-aħjar prattiki, sabiex jitwaqqaf l-istaġnar tad-Direttiva 
dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet;

13. Jilqa' l-appoġġ għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri f'korpi eletti bħalma hu l-Parlament 
Ewropew u jenfasizza li dan jeħtieġlu jservi ta' mudell f'dan ir-rigward;

Politiki diġitali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri

14. Jiddispjaċih dwar is-sottorappreżentanza tan-nisa fis-settur tal-ICT, u jiġbed l-attenzjoni 
għar-riskju li tali sitwazzjoni ssaħħaħ u tipproduċi sterjotipi u preġudizzji dwar il-ġeneri 
permezz tal-ipprogrammar tal-IA u ta' programmi oħra; jitlob li t-teknoloġiji u l-IA 
jinbidlu f'għodod li jikkontribwixxu għall-ġlieda biex jiġu eliminati l-isterjotipi tas-sessi 
u li jagħtu l-bniet u n-nisa is-setgħa biex jidħlu fl-oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-
inġinerija u tal-matematika (STEM) u tal-ICT u biex ikomplu dawn il-perkorsi 
professjonali;

L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki kollha tal-UE u l-finanzjament tal-
politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

15. Itenni l-importanza tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bħala approċċ sistematiku 
biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jilqa', għalhekk, it-task force tal-Kummissjoni 
dwar l-ugwaljanza li għadha kif ġiet stabbilita; jenfasizza l-importanza tat-trasparenza u 
l-involviment tad-drittijiet tan-nisa u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; iħeġġeġ 
lill-Kummissjoni biex tinkorpora dispożizzjonijiet li jimponu l-obbligu fuq d-
Direttorati-Ġenerali li jqisu l-kontributi mit-task force;



16. Iħeġġeġ l-inklużjoni tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki ambjentali u 
klimatiċi tal-UE, bħall-Green Deal, il-garanzija ta' appoġġ finanzjarju u istituzzjonali, 
għarfien espert dwar is-sessi u miżuri ta' politika b'saħħithom biex tiġi promossa l-
parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fil-korpi deċiżjonali u politika għall-klima fil-livell 
nazzjonali u lokali, u l-għoti ta' rikonoxximent u appoġġ lin-nisa u lill-bniet bħala aġenti 
għall-bidla;

17. Jinnota li l-impatt tal-politiki fiskali jvarjaw skont it-tipi differenti ta' unitajiet 
domestiċi; jenfasizza li t-tassazzjoni individwali hija strumentali biex tinkiseb ġustizzja 
fiskali għan-nisa;

Il-ġlieda kontra r-reazzjonijiet negattivi fil-konfront tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri

18. Itenni l-ħtieġa għal skambju regolari bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar l-
aspetti tal-ġeneru fis-saħħa, inklużi linji gwida għal edukazzjoni komprensiva dwar is-
sess u r-relazzjonijiet, reazzjonijiet għall-epidemiji li jkunu sensittivi għall-kwistjonijiet 
relatati mas-sessi u s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati; jistieden lill-
Kummissjoni biex tinkludi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati fl-
Istrateġija tas-Saħħa tal-UE li jmiss tagħha, u biex tappoġġja lill-Istati Membri fl-għoti 
ta' aċċess faċli u ta' kwalità għolja għas-servizzi tal-kura tas-saħħa;

19. Jitlob appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u għall-organizzazzjonijiet tad-
drittijiet tan-nisa fl-UE u fid-dinja kollha; jitlob li jkun hemm monitoraġġ kontinwu fuq 
is-sitwazzjoni attwali fir-rigward tad-drittijiet tan-nisa u fuq id-diżinformazzjoni dwar 
il-politiki tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Istati Membri kollha u jappella għal sistema 
ta' twissija biex tiġi enfasizzata r-rigressjoni; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja studji 
li janalizzaw l-impatt tal-attakki fuq id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
tal-kampanji ta' diżinformazzjoni dwarhom, u jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-
kawżi fundamentali tagħhom, filwaqt li tiżviluppa kontrolli u kontronarrativi;

L-ugwaljanza bejn il-ġeneri permezz tar-relazzjonijiet esterni 

20. Jappella għal koerenza u t-tisħiħ reċiproku tal-politiki interni u esterni tal-UE għal dak li 
jirrigwarda l-prinċipji tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-ugwaljanza bejn il-
ġeneri, il-ġlieda kontra l-isterjotipi u n-normi tas-sessi, kif ukoll kontra l-prattiki 
dannużi u liġijiet diskriminatorji, permezz tar-relazzjonijiet esterni;

21. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tiżgura l-inklużjoni ta' kapitolu speċifiku dwar il-
kummerċ u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni modernizzat maċ-
Ċilì, u li tippromwovi u tappoġġja l-inklużjoni ta' dawn il-kapitoli fil-ftehimiet ta' 
kummerċ u ta' investiment ulterjuri kollha tal-UE;

°

° °

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Din is-sena, biex jitfakkar l-25 anniversarju mill-adozzjoni tal-objettivi stabbiliti fil-
Pjattaforma ta' Beijing, se jitwettqu valutazzjonijiet ta' diversi tipi madwar id-dinja kollha 
sabiex jiġi determinat kemm sar progress lejn il-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Dawn il-
valutazzjonijiet għal darb' oħra se juru b'mod ċar ħafna li l-ugwaljanza reali bejn il-ġeneri, li 
testendi għal kull sfera tal-ħajja, qed tavvanza biss bi ftit u l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri 
jippersistu minkejja l-isforzi kollha tagħna.

Il-vjolenza fuq in-nisa u anke l-femminiċidju jibqgħu realtà ta' kuljum, l-indipendenza 
ekonomika għan-nisa għadha mhix żgurata minħabba s-segregazzjoni qawwija fl-edukazzjoni 
u fis-suq tax-xogħol u l-pagi inugwali u l-piż tax-xogħol tal-kura mhux imħallas jaqa' 
prinċipalment fuq in-nisa. Barra minn hekk, għada tippersisti l-esklużjoni tan-nisa minn 
pożizzjonijiet deċiżjonali. Il-pożizzjonijiet, fil-politika, l-ekonomija u l-kultura, li jistgħu 
jagħmlu differenza u jinkludu l-possibbiltà li jinbidlu dawn l-inugwaljanzi (strutturali) 
mhumiex imqassma b'mod ugwali bejn il-ġeneri.

L-indiċi tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-UE, imfassal mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi u li fih l-UE għandha medja ta' 67,4 punt minn 100, juri li l-UE hija biss ftit 
aktar minn nofs triq biex tilħaq l-ugwaljanza u għalhekk jappoġġja s-suppożizzjonijiet 
imsemmija hawn fuq.

Il-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri ġiet imfixkla mill-miżuri u l-effetti tal-kriżi ekonomika 
u n-nuqqas ta' rieda politika biex issir prijorità minkejja l-ostkali matul l-aħħar għaxar snin. 
Illum ikollha tħabbat wiċċha ma' attakki deliberati u reazzjonijiet negattivi orkestrati f'diversi 
Stati Membri, u jkollha tiddefendi l-istatus quo minflok ma timxi 'l quddiem. Bis-saħħa tal-
movimenti qawwija ta' ċittadini f'xi Stati Membri, ir-rigressjonijiet inkwetanti f'għadd 
konsiderevoli ta' pajjiżi ma setgħux jiġu adottati (tal-anqas uffiċjalment), u t-talba għal 
ugwaljanza sħiħa u miżuri addizzjonali ma setgħetx tissikket u lanqas ir-rieda politika tagħna 
ma għandha tissikket. Madankollu, l-inugwaljanza bejn il-ġeneri u d-diskriminazzjoni 
strutturali qed ikomplu jiżdiedu minn sfidi soċjetali differenti, kif deher dan l-aħħar matul il-
kriżi relatata mat-tifqigħa tal-Covid-19. Filwaqt li l-ħidma tan-nisa fis-setturi rilevanti, bħall-
kura tas-saħħa u l-provvista tal-ikel, hija essenzjali għall-funzjonament tas-soċjetà, l-aċċess 
meħtieġ għan-nisa għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u għal strutturi ta' appoġġ 
bħal helplines u postijiet ta' kenn f'każ ta' vjolenza għandu t-tendenza li jkun limitatimatul 
dawn iż-żminijiet.

Irridu ntemmu din it-tendenza issa u noħolqu qafas komuni u ambizzjuż għall-ħames snin li 
ġejjin biex nipproduċu miżuri effettivi u koerenti biex jiġu indirizzati l-forom kollha ta' 
diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-irġiel. Irridu nagħmlu l-aħjar tagħna biex intemmu d-
diskriminazzjoni abbażi tal-etniċità, l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, id-
diżabilità, it-twemmin reliġjuż, il-klassi, in-nazzjonalità jew l-età. Għalhekk, huwa meħtieġ 
approċċ intersezzjonali fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, iżda wkoll fi kwalunkwe 
politika Ewropea oħra.

Barra minn hekk, ir-rapporteur hija tal-fehma li l-objettivi ekonomiċi u soċjali u l-objettivi 
dwar impjiegi tal-UE jistgħu jintlaħqu biss meta l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tinkiseb b'mod 
sħiħ. L-ugwaljanza, għaldaqstant, trid tinftiehem bħala objettiv universali u strateġikament 
sinifikanti. Għalhekk, il-ħidma tal-Istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri trid tinkorpora bir-
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reqqa l-prinċipji tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, il-valutazzjoni tal-impatt fuq il-
ġeneri u l-ibbaġitjar skont il-ġeneru.

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Strateġija ġdida tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, li 
ġiet ippreżentata matul l-ewwel 100 ġurnata tagħha fil-kariga, tista' titqies bħala sinjal politiku 
ċar biex jiġu appoġġjati l-isforzi kollha biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Din 
tiddefinixxi għanijiet komuni u l-miżuri meħtieġa fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa u l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-UE, biex tintemm il-vjolenza sessista u l-isterjotipi, biex jiġu 
żgurati parteċipazzjoni u opportunitajiet indaqs fis-suq tax-xogħol, inkluża t-trasparenza tal-
pagi sabiex paga ugwali għal xogħol ta' valur ugwali ssir realtà, u biex fl-aħħar jinkiseb bilanċ 
bejn il-ġeneri f'pożizzjonijiet deċiżjonali. Barra minn hekk, hija ssegwi l-idea ta' ugwaljanza 
fir-rigward tad-dħul u l-għoti ta' kura, u tipproponi miżuri li jagħmluha possibbli għan-nisa u 
l-irġiel li jikkondividu b'mod ekwu x-xogħol imħallas u mhux imħallas.

Ir-rapporteur tilqa' b'mod speċjali l-impenn li jiġu miġġielda l-preġudizzju u l-isterjotipi dwar 
il-ġeneri li huma waħda mir-raġunijiet sottostanti ta' diskriminazzjoni u l-użu ta' approċċ 
intersezzjonali, li jikkonċentra l-isforzi fuq in-nisa u l-irġiel fid-diversità tagħhom kollha, li 
huwa approċċ tant meħtieġ sabiex issir differenza reali għan-nisa u l-irġiel kollha fl-UE.

Peress li l-istrateġija tal-Kummissjoni kienet imfassla bil-possibbiltà ta' emendi kontinwi, il-
Parlament Ewropew se jissorvelja kontinwament l-istrateġija u jipproponi azzjonijiet u miżuri 
addizzjonali. Dan ir-rapport huwa mfassal bħala l-ewwel rapport fost diversi rapporti ulterjuri, 
u jissottolinja l-miżuri pożittivi ppjanati iżda jissottolinja wkoll għanijiet, azzjonijiet u miżuri 
addizzjonali meħtieġa sabiex titfassal politika komprensiva u koerenti fil-livell tal-UE biex fl-
aħħar nett tinkiseb l-UE u dinja ekwa fir-rigward tal-ġeneru.


