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L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel — 2010 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Marzu 2011 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa 

u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2010 (2010/2138(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu, tat-Trattat dwar l-

Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikolu 157 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 Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-

Libertajiet Fundamentali (ECHR), 

– wara li kkunsidra l-Programm ta' Stokkolma1, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li 

timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini 

tar-razza jew etniċità2, id-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li 

tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol3 u d-

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 

servizzi4, 

– wara li kkunsidra r-rapporti annwali tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel fl-Unjoni Ewropea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 u 2008 

(rispettivament COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 

COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 u COM(2008)0010), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2009 dwar l-ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel – 2010 (COM(2009)0694), 

– wara li kkunsidra d-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 (tfassil mill-

ġdid)5, 

– wara li kkunsidra d-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-
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Kunsill 86/613/KEE1, 

– wara li kkunsidra d-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/KE2, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem 

'Bilanċ aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 

professjonali, privata u tal-familja', COM(2008)0635, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva 89/552/KEE dwar it-Televizjoni minghajr Fruntieri, 

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem 

'Implimentazzjoni tal-għanijiet ta' Barċellona rigward il-faċilitajiet ta' kura għat-tfal f'età 

ta' qabel l-iskola' (COM(2008)0638), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2010 bl-isem 

'Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015' (COM(2010)0491), 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha 

ta' Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Bejging tan-NU, 

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill 

Ewropew fit-23 u l-24 ta' Marzu 2006, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi adottata mill-Kumitat 

Konsultattiv tal-Kummissjoni Ewropea dwar Opportunitajiet Indaqs għan-Nisa u l-Irġiel 

fit-22 ta' Marzu 2007, 

– wara li kkunsidra d-Dokument Tematiku tal-Kummissarju tal-Kunsill tal-Ewropa għad-

Drittijiet tal-Bniedem dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Identità Sesswali (2009), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali dwar l-omofobija, 

it-transfobija u d-diskriminazzjoni minħabba orjentazzjoni sesswali u identità sesswali 

(2010), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-inklużjoni attiva tan-

nies esklużi mis-suq tax-xogħol3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa 

u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 20094, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar aspetti rigward il-

ġeneru fil-kuntest tar-reċessjoni ekonomika u l-kriżi finanzjarja5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 dwar l-evalwazzjoni tar-
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riżultati ta' Pjan Direzzjonali għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel 2006–2010, u 

rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ottubru 2010 dwar il-ħaddiema nisa 

prekarji, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali 

għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel (2006-2010)2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar 'L-Ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel – 2008'3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2008 b'rakkomandazzjonijiet 

lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar l-impatt tar-

riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur5, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-

Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0029/2011), 

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija prinċipju fundamentali tal-UE, li hu 

rikonoxxut fit-Trattat  dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali; 

billi għad hemm bosta inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel, 

B. billi l-Unjoni Ewropea għaddiet ukoll mill-kriżi ekonomika u finanzjarja, li għamlet 

dannu kbir lill-impjieg tan-nisa kif ukoll tal-irġiel, b’mod partikolari l-pożizzjoni 

ekonomika tan-nisa, u billi fuq medda twila ta’ żmien, hemm ir-riskju li taffettwa iktar 

lin-nisa, 

C. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha impatt pożittiv fuq il-produttività u t-

tkabbir ekonomiku, u tgħin biex tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, li 

min-naħa tagħha għandha ħafna benefiċċji soċjali u ekonomiċi, 

D. billi d-data statistika skont is-sess hija meħtieġa biex jiġi mqabbel l-impatt tal-kriżi fuq 

in-nisa u fuq l-irġiel; billi jitqies ukoll li l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 

għandu kapaċitajiet importanti f’dan il-qasam, u billi d-data hija meħtieġa sabiex jiġi 

vvalutat l-impatt li l-faqar għandu fuq is-saħħa tan-nisa, b’mod partikolari dik tan-nisa 

anzjani, ladarba huwa importanti li tiġi ggarantita s-saħħa tan-nisa, 

E. billi r-rata tal-qgħad tan-nisa spiss tiġi sottovalutata minħabba li ma tingħaddx ir-rata ta’ 

inattività tan-nisa (2/3 mit-63 miljun persuna inattiva mill-25 sal-64 sena) u r-rati ta’ 

qgħad part-time, li huma għoljin, 
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F. billi r-rati tal-impjiegi huma aktar baxxi f’żoni rurali; billi, aktar minn hekk, għadd kbir 

ta’ nisa mhumiex inklużi fis-suq uffiċjali tax-xogħol u mhumiex għalhekk irreġistrati 

bħala qegħda jew inklużi fl-istatistiki ta’ dawk qegħda, li jikkawża problemi finanzjarji u 

legali partikolari rigward id-drittijiet tal-maternità u l-liv tal-mard, l-akkwist tad-drittijiet 

tal-pensjoni u l-aċċess għas-sigurtà soċjali, kif ukoll problemi fil-każ ta’ divorzju; billi 

żoni rurali jinsabu fi żvantaġġ minħabba n-nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ impjiegi ta’ 

kwalità, 

G. billi n-nisa huma żvantaġġati fis-suq tax-xogħol minħabba kuntratti part-time u kuntratti 

għal żmien qasir mhux volontarji u b'mod partikolari minħabba livelli ta’ paga inferjuri 

għal dawk tal-irġiel; billi din id-disparità hija riflessa fil-kuntest tal-pensjonijiet u 

tippreżenta riskju ta’ faqar ogħla għan-nisa milli għall-irġiel, 

H. billi d-differenzi fis-salarji li jirċievu n-nisa u l-irġiel jirrappreżentaw sa llum medja ta’ 

18% fl-Unjoni Ewropea, u huma ta’ ’l fuq minn 25% f’ċerti pajjiżi, u saħansitra 30% fi 

Stat Membru wieħed, u billi, minkejja l-isforzi u l-progress li saru, id-differenza fil-pagi 

qed tiċkien bil-mod ħafna, 

I. billi l-maternità m’għandhiex tikkostitwixxi ostaklu għall-karriera tan-nisa, u billi l-

istatistiċi juru biċ-ċar li n-nisa li jkollhom it-tfal jiddedikaw inqas ħin għax-xogħol minn 

dawk li ma jkollhomx, kuntrarjament għall-missirijiet, li jaħdmu iktar mill-irġiel li ma 

jkollhomx tfal, 

J. billi, matul il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona ta’ Marzu 2002, l-Istati Membri ġew 

mistiedna jagħmlu sforz sabiex sal-2010, iwaqqfu strutturi li jilqgħu tal-anqas 90 % tat-

tfal ta’ bejn it-3 snin u l-età meta jibdew l-iskola obbligatorja, u tal-anqas 33 % tat-tfal ta’ 

inqas minn 3 snin, iżda billi f’bosta Stati Membri, l-għadd ta’ dawn l-istrutturi b’fondi 

pubbliċi għadu baxx wisq meta għandu impatt b’mod partikolari negattiv fuq familji 

żvantaġġjati, 

K. billi r-rata ta’ impjieg tan-nisa jmur id f’id mar-responsabilitajiet tagħhom fil-familja; 

billi iktar minn 20 miljun Ewropew (fosthom, żewġ terzi nisa) jieħdu ħsieb il-persuni 

dipendenti adulti, u dan jimpedixxi li jeżerċitaw attività professjonali full-time; billi dan 

il-fenomenu joħloq riskju ta’ deterjorament hekk kif jixjieħu l-popolazzjonijiet, 

L. billi l-aċċess għas-servizzi ta’ kura tat-tfal u assistenza max-xjuħ u persuni dipendenti 

oħra huwa vitali biex tiġi assigurata parteċipazzjoni ekwivalenti tan-nisa u l-irġiel fis-suq 

tax-xogħol, l-edukazzjoni u t-taħriġ, 

M. billi l-piż tar-responsabilità għax-xogħol tad-dar hija ħafna akbar għan-nisa milli hija 

għall-irġiel u mhix evalwata f’termini ta’ flus jew f'termini ta' rikonoxximent tal-valur 

tiegħu, u billi xogħol fid-dar tieħu ħsieb it-tfal, nies morda jew xjuħ huwa xogħol diffiċli 

u mhux imħallas, 

N. billi jeħtieġ li jiġu eliminati l-isterjotipi sessisti fl-edukazzjoni, li ta’ spiss tirriżulta f’li t-

tfal jiġu mħajra jieħdu suġġetti fl-iskola u fl-università tradizzjonalment rikonoxxuti 

bħala femminili u maskili; billi huwa importanti li jkun hemm diversifikazzjoni fl-għażla 

tal-iskola u dik professjonali, 

O. billi l-għadd ta’ nisa u bniet li sejrin jieħdu t-triq tal-istudji xjentifiċi – speċjalment il-

matematika u s-settur tal-IT – għadu baxx ħafna, u dan għandu bħala konsegwenza 



segregazzjoni settorjali qawwija, 

P. billi l-kriżi tista’ tkabbar is-segregazzjoni settorjali u professjonali bejn in-nisa u l-irġiel, 

li mhux biss ma naqsitx, iżda talli qed tiżdied, f’xi pajjiżi, 

Q. billi l-Istrateġija tal-UE 2020 tagħmel enfasi fuq it-trasformazzjoni ekoloġika, is-setturi 

rinnovabbli, u fuq impjiegi ekoloġiċi intensivi fir-rigward tax-xjenza u t-teknoloġija għal 

ekonomija ġdida sostenibbli; billi l-inklużjoni attiva u l-integrazzjoni mill-ġdid tan-nisa 

fis-suq tax-xogħol hija kruċjali biex tintlaħaq il-mira tal-impjiegi ta’ 75% għan-nisa u l-

irġiel, 

R. billi n-nisa ġeneralment għandhom iktar lawrei mill-irġiel (58,9% tal-lawrei miksuba) 

iżda billi l-pagi tan-nisa għadhom b’medja ta’ 18% anqas mill-pagi tal-irġiel, u huma 

inqas irrappreżentati fl-iktar postijiet imlaħħqa tal-impriżi, tal-amministrazzjoni pubblika 

u tal-entitajiet politiċi, 

S. billi n-Netwerk Ewropew tan-Nisa li jokkupaw pożizzjonijiet ta’ responsabilità fl-

ekonomija u fil-politika, maħluq f’Ġunju 2008, jista’ jikkontribwixxi għat-titjib tal-bilanċ 

bejn in-nisa u l-irġiel fil-postijiet ta’ responsabilità, 

T. billi l-ilħiq tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-soċjetajiet tagħna jeħtieġ 

rappreżentanza politika aħjar tan-nisa fil-livelli kemm Ewropej kif ukoll nazzjonali, 

reġjonali u lokali; billi, f’ċerti Stati Membri, il-persentaġġ ta’ nisa fil-parlamenti 

nazzjonali ma jaqbiżx il-15%, 

U. billi azzjoni pożittiva għan-nisa wriet li tkun vitali biex tiġi assigurata l-integrazzjoni 

sħiħa tagħhom fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà inġenerali, 

V. billi n-nisa huma iktar mhedda mill-faqar mill-irġiel, minħabba t-toroq professjonali 

skontinwi tagħhom, u l-livelli iktar baxxi ta’ paga u ta’ pensjoni tagħhom; billi, fil-

kuntest tas-sena Ewropea ddedikata għall-ġlieda kontra l-faqar, mhux qed jiġu trattati 

biżżejjed il-kawżi profondi tal-faqar tan-nisa, 

W. billi l-2011 se tkun iddedikata għall-volontarjat u billi jiġi enfasizzat ir-rwol pożittiv li 

jista’ jkollha l-promozzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-

programmi ta’ volontarjat, 

X. billi n-nisa li jagħmlu parti minn minoranzi, u partikolarment in-nisa Roma, jaffaċċjaw 

regolarment diskriminazzjoni multipla u intersettorjali u huma żvantaġġjati mhux biss 

meta mqabbla mal-maġġoranza tan-nisa, iżda wkoll meta mqabbla mal-minoranza etnika 

tal-irġiel, u billi r-riskju ta’ esklużjoni huwa partikolarment għoli għalihom, 

Y. billi l-vjolenza fuq in-nisa tikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom, 

m’għandhiex limiti ġeografiċi, ekonomiċi, kulturali jew soċjali, u tirrappreżenta ostaklu 

fundamentali għall-ugwaljanza; billi huwa stmat li bejn 20% u 25% tan-nisa fl-Ewropa 

sfaw vittmi ta’ vjolenza fiżika tul ħajjithom; billi l-vjolenza ta’ natura psikoloġika tista’ 

tkun kawża ta’ qirda daqs kemm hija dik ta’ natura fiżika, 

Z. billi l-Parlament Ewropew f’għadd ta’ okkażjonijiet talab li tinħoloq Sena Ewropea għall-

ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, 



AA. billi n-nisa jiffaċċjaw diversi forom ta' diskriminazzjoni u huma aktar vulnerabbli għall-

esklużjoni soċjali, il-faqar u vjolazzjonijiet estremi tad-drittijiet tal-bniedem, bħat-

traffikar tal-bnedmin, speċjalment jekk ma jkunux jappartjenu għas-soċjetà inġenerali, 

1. Ifakkar li s-setturi affettwati mill-kriżi l-ewwel kienu s-setturi prinċipalment marbuta 

mal-irġiel, bħas-setturi tal-kostruzzjoni u tal-industrija, iżda li l-kriżi nfirxet għal setturi 

oħra fejn hemm iktar bilanċ bejn is-sessi, u b’hekk żdiedet ir-rata ta’ qgħad tan-nisa; 

jenfasizza li l-pagi naqsu l-aktar f’setturi ta’ servizzi ddominati min-nisa u f’setturi 

ffinanzjati mill-baġits tal-Istat fejn il-biċċa l-kbira tal-impjegati huma nisa, u, 

konsegwentement, in-nisa jirċievu pensjonijiet iżgħar, li jirriżulta f’livell akbar ta’ faqar 

fost in-nisa xjuħ; 

2. Jinnota li fil-pajjiżi fejn it-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol 

inkiseb, dan kellu riperkussjonijiet pożittivi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, u li l-

politiki ta’ ugwaljanza ma għandhomx għalhekk jiġu abbandunati fi żminijiet ta’ kriżi, u 

li minkejja r-rieda ddikjarata tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni, għadhom ma nkisbux 

kundizzjonijiet ugwali konsistenti; jinnota li minħabba r-reċessjoni, ħraxet aktar it-

tendenza kostanti li matul dawn l-aħħar għaxar snin, jiġifieri l-fatt li n-nisa ħafna iktar 

mill-irġiel intlaqtu mill-faqar, mit-telf ta’ impjieg jew mill-impjiegi insikuri, u b’hekk 

ġiet intensifikata l-femminizzazzjoni tal-faqar fl-UE; 

3. Jenfasizza li l-Istrateġija ta’ Lisbona tipprova tintegra fis-suq tax-xogħol 60% tan-nisa li 

jistgħu jaħdmu, filwaqt li l-isforzi fil-qasam demografiku għandhom ifittxu li 

jippromwovu żieda fir-rata tat-twelid biex jiġu affrontati l-isfidi tal-futur; 

4. Jenfasizza li l-preżenza tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija element pożittiv f’termini ta’ 

tkabbir ekonomiku; jinnota li, skont statistika tal-OECD, il-komponent femminili 

kkontribwixxa għal kwart tat-tkabbir annwali bejn l-1995 u l-2008; 

5. Jenfasizza li f’każ ta' telf tal-impjieg, in-nisa jiffaċċjaw riskju akbar li ma jerġgħux jiġu 

impjegati; 

6. Jitlob biex jiġu stabbiliti miri għall-inklużjoni tan-nisa f’attivitajiet jew setturi, jew 

f’livelli li qabel kienu esklużi minnhom u li fihom għadhom mhumiex rappreżentati 

biżżejjed, permezz ta' miżuri li jinfurmaw u jimmotivaw lil min iħaddem biex jirreklutaw 

u jippromwovu lin-nisa, speċjalment fis-setturi u l-kategoriji msemmija; 

7. Jenfasizza li huwa neċessarju li tingħata aktar attenzjoni lill-adegwatezza tal-pensjonijiet 

tan-nisa, minħabba li n-nisa li jaħdmu jinterrompu l-karrieri tagħhom ħafna aktar ta’ spiss 

mill-irġiel sabiex jieħdu ħsieb it-tfal u l-membri tal-familja morda jew xjuħ, u bħala 

riżultat tal-impenji familjari tagħhom huma aktar inklinati mill-irġiel biex jagħmlu 

xogħol part-time jew jagħmlu xogħol prekarju;  

8. Jitlob li l-impatt tal-kriżi fuq in-nisa jiġi kwantifikat u mkejjel permezz tat-tfassil ta’ 

statistiċi preċiżi b'indikaturi disaggregati skont is-sess, li jiġu aġġornati u rieżaminati 

regolarment; iżid jgħid li dawn l-istatistiċi għandhom jippermettu li jiġu trattati b'mod 

iktar speċifiku l-problemi ċirkostanzjali kif ukoll strutturali biex tingħeleb il-kriżi iktar 

faċilment u jiġi promoss it-tixrid tal-prattika tajba; 

9. Jikkritika l-fatt li l-pjanijiet għall-irkupru ekonomiku huma ffukati fuq is-setturi tax-

xogħol iddominati mill-irġiel; jenfasizza l-fatt li l-appoġġ preferenzjali għall-futur tax-



xogħol tal-irġiel fuq dak tan-nisa qed iżid  aktar milli jnaqqas l-inugwaljanza tas-sessi; 

jenfasizza l-ħtieġa li l-politiki dwar l-ugwaljanza tas-sessi jiġu integrati fil-pjanijiet ta’ 

rkupru ekonomiku nazzjonali, Ewropej u internazzjonali biex tiġi indirizzata l-kriżi; 

10. Jinnota li kemm fir-rigward tal-irġiel u kemm fir-rigward tan-nisa, ir-rati tax-xogħol 

huma iktar baxxi fiż-żoni rurali u dan ipoġġi lil dawk li jgħixu fil-kampanja fi żvantaġġ 

f’termini tan-nuqqas ta' disponibilità ta’ impjiegi ta’ kwalità; barra minn hekk, ħafna nisa 

ma jiffurmawx parti mis-suq tax-xogħol uffiċjali u għalhekk ma jingħaddux bħala persuni 

qegħda reġistrati, u konsegwentement jiffaċċjaw problemi finanzjarji u legali f'termini 

tad-dritt għall-maternità, il-liv f’każ ta’ mard u l-kisba tad-drittijiet għall-pensjoni; 

11. Jenfasizza li l-kriżi ekonomika attwali ġabet magħha effetti ħżiena fuq il-ħaddiema; 

jinnota li, għalkemm il-livell tal-edukazzjoni tan-nisa żdied kunsiderevolment fl-aħħar 

snin, u n-numru ta’ gradwati nisa llum jaqbeż lil dak tal-irġiel, in-nisa għadhom 

imġiegħla jassumu rwoli sekondarji inqas imħallsa; 

12. Jenfasizza li n-nisa huma rrappreżentati żżejjed f’xogħol prekarju, xogħol part-time 

involontarju u fost in-nies li qed jgħixu fil-faqar, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri 

jiżguraw li l-politiki biex tintlaħaq il-mira tal-UE-2020 fir-rigward tal-faqar u l-inklużjoni 

soċjali jkunu mmirati għan-nisa skont il-proporzjon tas-sehem ta' nies li qed jgħixu fil-

faqar li huma jirrappreżentaw; 

13. Ifakkar li l-inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel għadhom jeżistu, minkejja l-

parteċipazzjoni dejjem ikbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jenfasizza li l-kriżi ekonomika u 

finanzjarja għandha titqies bħala okkażjoni biex isiru proposti ġodda u innovattivi fil-

qasam tar-rati ta’ impjieg, tal-livelli ta’ pagi, tal-ħinijiet tax-xogħol u tal-okkupazzjoni 

tal-pożizzjonijiet ta’ responsabilità; 

14. Jenfasizza l-effett pożittiv li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha fuq it-tkabbir 

ekonomiku; jindika li diversi studji kkalkulaw li, kieku l-impjiegi tan-nisa, l-impjiegi 

part-time u r-rati tal-produttività kienu simili għal tal-irġiel, il-PGD kien jiżdied bi 30%; 

15. Ifakkar li l-ħolqien ta’ setturi ġodda bil-potenzjal li joħolqu ħafna impjiegi, bħall-

ekoloġija, l-ambjent u t-teknoloġiji l-ġodda, għandu jitqies fit-tfassil tal-politiki dwar l-

impjieg; jenfasizza f’dan ir-rigward li n-nisa għandhom rwol importanti f’dawn is-setturi; 

jistieden lill-Istati Membri jħeġġu lill-bniet biex ma jittraskurawx studji f’dawn it-tipi ta’ 

karrieri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura komunikazzjoni kontinwa dwar dawn 

il-perspettivi ġodda; 

16. Jistieden lill-Istati Membri biex bl-għajnuna tal-Kummissjoni jintensifikaw l-azzjonijiet 

diġà eżistenti u jinkoraġġixxu s-sehem tan-nisa fit-taħriġ vokazzjonali fil-qafas tat-

tagħlim tul il-ħajja, b’reazzjoni għat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli b’enfasi fuq 

l-SMEs, u b’hekk isaħħu l-impjegabilità tal-ħaddiema nisa; 

17. Jitlob li jiġi promoss l-aċċess tan-nisa għal opportunitajiet usa’ fl-edukazzjoni, it-taħriġ 

vokazzjonali u l-impjiegi f’setturi mhux tradizzjonali u f’livelli ta’ responsabilità ogħla; 

18. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi d-djalogu mas-sħab soċjali dwar kwistjonijiet 

bħal pereżempju t-trasparenza tal-paga, kundizzjonijiet tal-kuntratti ta’ xogħol part-time u 

ta’ xogħol għal żmien fiss għan-nisa, filwaqt li n-nisa jiġu inkoraġġiti jipparteċipaw 

f’setturi “ħodor” u innovattivi; 



19. Ifakkar li l-impriżi tal-ekonomija soċjali (fundazzjonijiet, soċjetajiet mingħajr skop ta’ 

qligħ, kooperattivi) jista’ jkollhom rwol fundamentali fir-rilanċ ekonomiku u li l-

impjegati tagħhom huma prinċipalment nisa; jistieden lill-Istati Membri jqisu serjament 

dan it-tip ta’ attività matul it-tfassil tal-politiki dwar ir-rilanċ; 

20. Jenfasizza l-importanza li jiġi żviluppat il-kunċett legali ta’ sjieda maqsuma biex jiġi 

assigurat ir-rikonoxximent sħiħ tad-drittijiet tan-nisa fis-settur agrikolu, protezzjoni 

xierqa rigward is-sigurtà soċjali u r-rikonoxximent tax-xogħol tagħhom, kif ukoll il-

ħtieġa li jiġi emendat ir-Regolament dwar il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 

Rurali (FAEŻR) sabiex, kif mal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), tista’ tittieħed azzjoni 

pożittiva favur in-nisa fil-perjodu ta’ programmazzjoni għall-futur 2014-2020, li kien 

possibbli f’perjodi preċedenti iżda kien nieqes fil-perjodu attwali, billi dawn il-miżuri 

jkunu ta’ benefiċċju kbir rigward l-impjiegi tan-nisa fl-ambjent rurali; 

21. Jenfasizza li l-eliminazzjoni tad-differenzi fil-pagi hija prijorità, u għalhekk jiddispjaċih 

f’dan ir-rigward li l-Kummissjoni Ewropea ma għamlitx biżżejjed biex tniedi mill-ġdid 

dan id-dibattitu fil-livell Ewropew, partikolarment permezz ta' rieżami tal-leġiżlazzjoni 

eżistenti fir-rigward tal-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u 

l-irġiel, kif talab il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Novembru 2009; 

22. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jipprevjenu s-segregazzjoni tas-

swieq tax-xogħol u biex jikkumbattu t-tendenza li ħafna nisa spiss jokkupaw impjiegi bl-

agħar salarji, billi jħajru lis-subien u lill-bniet fl-iskejjel jieħdu interess fl-ispettru sħiħ 

tal-impjiegi possibbli, u billi jwessgħu l-opportunitajiet ta’ taħriġ għan-nisa sabiex dawn 

ikunu jistgħu jadattaw ruħhom għall-bidliet fis-suq tax-xogħol matul il-karriera tagħhom; 

huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni inġusta li fiha ċittadina fl-UE, aktar minn nofs 

seklu wara l-inklużjoni fit-Trattati tal-prinċipju ta’ ħlas indaqs għall-istess xogħol, bħala 

medja għandha taħdem 418-il jum kalendarju biex taqla’ dak li raġel jaqla’ f’sena 

kalendarja; 

23. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ azzjoni urġenti għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fir-rigward 

tal-paga, permezz tar-reviżoni tad-Direttiva eżistenti, it-tfassil ta’ pjanijiet settorjali fi 

stadji b’objettivi speċifiċi, li jistgħu jinkludu tnaqqis tad-differenza fil-paga b’0,5 % sal-

2020, bil-għan li tintemm id-diskriminazzjoni diretta u indiretta, jew inkuraġġiment għal 

negozjati kollettivi, it-taħriġ ta’ konsulenti dwar l-ugwaljanza, azzjoni dwar il-kwistjoni 

tad-diskrepanzi bejn in-nisa u l-irġiel fir-rigward tax-xogħol mingħajr ħlas, u l-

introduzzjoni ta’ pjanijiet ta’ ugwaljanza fi ħdan l-impriżi u f’postijiet tax-xogħol oħra; 

jemmen li t-trasparenza fid-determinazzjoni tal-pagi għandha ssir ir-regola, sabiex 

tissaħħaħ il-pożizzjoni ta’ negozjar tal-ħaddiema nisa; 

24. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri biex jintroduċu miżuri mmirati biex 

isolvu l-paradoss attwali fejn in-nisa, minkejja li huma edukati aħjar, għadhom imħallsin 

anqas mill-irġiel; jenfasizza li, għal tkabbir ekonomiku ottimali u żvilupp ġenwinament 

sostenibbli, il-potenzjal tal-karrieri tan-nisa jeħtieġ li jkun sfruttat bis-sħiħ; 

25. Jenfasizza li dħul separat u impjieg imħallas u ta’ kwalità għan-nisa huwa l-muftieħ 

għall-indipendenza ekonomika tagħhom u għal ekwità akbar bejn in-nisa u l-irġiel fis-

soċjetà inġenerali; 

26. Jistieden lill-Istati Membri biex japplikaw il-prinċipju tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel fis-sistemi nazzjonali tal-pensjoni f’dak li jirrigwarda kemm l-età kif ukoll il-paga; 



27. Jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jimplimentaw il-leġiżlazzjoni dwar l-istess paga 

għall-istess xogħol b’mod xieraq, u jistieden lill-Kummissjoni tapplika s-sanzjonijiet fuq 

l-Istati Membri li ma jikkonformawx; 

28. Jenfasizza li l-ugwaljanza bejn is-sessi mhix biss kwistjoni ta’ diversità u ġustizzja 

soċjali; hija tikkostitwixxi wkoll kundizzjoni bażika għall-ilħuq tal-objettivi ta’ tkabbir 

sostenibbli, impjieg, kompetittività u koeżjoni soċjali kif previst fl-Istrateġija UE-2020; 

jistieden. għalhekk, lill-Kummissjoni biex issaħħaħ id-dimensjoni tas-sessi fil-partijiet 

kollha tal-istrateġija tagħha UE-2020, billi tikkunsidra b’mod partikolari l-ispeċifiċitajiet 

tas-sessi, u billi tiżviluppa miżuri u miri speċifiċi għall-ugwaljanza bejn is-sessi fil-miżuri 

kollha biex itejjeb l-Istrateġija Ewropea dwar l-impjiegi; 

29. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jiffavorixxu proposti 

vinkolanti minflok strateġiji u dokumenti ta’ politika li ma jorbtux fil-qasam tal-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; 

30. Jemmen li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw taħriġ u għodda ta’ 

implimentazzjoni sabiex il-partijiet interessati kollha jqisu kif jixraq, fl-oqsma ta’ 

kompetenza rispettiva tagħhom, il-perspettiva bbażata fuq opportunitajiet indaqs għan-

nisa u l-irġiel, inkluż l-evalwar tal-impatt speċifiku tal-politiki fuq in-nisa u l-irġiel; 

31. Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi u statistiċi 

bbażati fuq is-sessi li jkunu affidabbli, komparabbli u disponibbli meta meħtieġa, li 

għandhom jintużaw biex jimmonitorjaw l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-

politiki kollha; 

32. Jemmen li waħda mill-prijoritajiet għandha tkun il-ġlieda biex jinqered il-faqar, billi jiġu 

riveduti l-politiki makroekonomiċi, monetarji, soċjali u tax-xogħol li huma l-oriġini 

tiegħu, sabiex tiġi assigurata l-ġustizzja ekonomika u soċjali għan-nisa; jemmen li l-

metodi użati biex jiġu determinati r-rati tal-faqar għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid u li 

l-istrateġiji għandhom ikunu żviluppati biex jippromwovu distribuzzjoni ġusta tad-dħul, 

jiggarantixxu dħul minimu, pagi u pensjonijiet diċenti, joħolqu impjiegi ta’ kwalità għolja 

bid-drittijiet għan-nisa, jassiguraw aċċess għal servizzi pubbliċi ta’ kwalità għolja għan-

nisa kollha u t-tfajliet, u jtejbu l-assistenza soċjali u s-servizzi rispettivi lokali, b’mod 

partikolari l-crèches, in-nurseries, iċ-ċentri ta’ matul il-jum, iċ-ċentri tal-komunità u 

għall-ħin liberu, u s-servizzi ta’ appoġġ għall-familja; 

33. Jilqa’ t-tnedija mill-Kummissjoni ta’ kampanja mifruxa mal-UE biex tgħin tindirizza d-

differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel; jinnota, madankollu, li l-inugwaljanzi bejn l-

irġiel u n-nisa jibqgħu, u għalhekk jappella biex issir riflessjoni fil-livell Ewropew dwar 

il-ġlieda kontra l-isterjotipi marbuta mar-rwoli rispettivi tal-irġiel u tan-nisa; jenfasizza, 

għalhekk, l-importanza li jiġu organizzati kampanji ta’ sensibilizzazzjoni fl-iskejjel, fil-

postijiet tax-xogħol u fil-midja biex jiġu miġġielda l-isterjotipi persistenti bejn in-nisa u l-

irġiel u b’mod partikolari l-immaġini degradanti; jindika li l-kampanji għandhom 

jenfasizzaw ir-rwol tal-irġiel biex jiġu assiguratai distribuzzjoni ġusta tar-

responsabilitajiet familjari u bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; 

 

34. Huwa tal-fehma li t-tibdil demografiku jagħmilha neċessarja li l-potenzjal tan-nisa jiġi 

realizzat, u li tiżdied ir-rata ta’ impjieg tagħhom sabiex tintlaħaq il-mira ta’ impjieg ta’ 

75% għan-nisa u l-irġiel fl-età ta’ bejn 20 u 64 sena, kif stabbilit fl-istrateġija UE-2020; 



jemmen li fl-istess ħin il-persuni għandu jkollhom għażla ħielsa li jkollhom it-tfal u li 

bilanċ ġust bejn ix-xogħol u l-ħajja privata huwa kundizzjoni neċessarja biex tagħti spinta 

qawwija lill-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; 

35. Jitlob biex isiru proposti konkreti biex jintlaħaq bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja 

privata, partikolarment fil-qasam tal-kura ta' persuni dipendenti u fil-kura tat-tfal; 

36. Jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jippromwovu, jappoġġaw u 

jsaħħu r-rwol tan-nisa fl-ekonomija soċjali, fid-dawl tar-rata għolja ta’ nisa li jaħdmu fis-

settur u l-importanza tas-servizzi li jipprovdu biex jippromwovu konċiljazzjoni ġusta bejn 

ix-xogħol u l-ħajja privata; 

37. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li d-diversi leġiżlazzjonijiet Ewropej 

relatati mal-konċiljazzjoni tal-ħajja professjonali ma’ dik privata jiġu trasposti kif xieraq 

mill-Istati Membri billi jadattaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa; 

38. Jinnota li x-xogħol part-time jista’ jkollu effetti negattivi fuq l-individwu kkonċernat, 

pereżempju billi joħloq ostakli għall-karriera u jwassal għal faqar fix-xjuħija, jew inkella, 

minħabba d-dħul aktar baxx, tista’ tkun meħtieġa assistenza addizzjonali mill-Istat għal 

skopijiet ta’ sussistenza jew fil-każ ta’ mard jew qgħad; 

39. Jenfasizza l-importanza ta’ kampanji ta’ komunikazzjoni biex tiġi assigurata n-newtralità 

tal-ġeneru fis-snajja’ jew f’attivitajiet tradizzjonalment tal-irġiel jew tan-nisa; għall-istess 

raġuni, jistieden lill-Istati Membri biex jibdew dibattitu dwar ir-rwol tal-lingwa fil-

persistenza ta’ sterjotipi, b’mod partikolari dovut lill-feminizzazzjoni jew 

maskulinizzazzjoni ta’ ċerti ismijiet ta’ snajja’; 

40. Jistieden l-istabbilimenti pubbliċi u privati biex jintroduċu pjanijiet ta’ ugwaljanza fir-

regoli u r-regolamenti interni tagħhom, flimkien ma’ objettivi stretti fuq perdjodu ta’ 

żmien qasir, medju u twil, u biex kull sena jevalwaw l-ilħuq ta’ dawn l-objettivi; 

41. Jitlob biex isiru proposti konkreti biex jintlaħaq bilanċ aħjar bejn il-ħajja tax-xogħol, tal-

familja u dik privata, billi jitrawwem aktar qsim ta’ responsabilitajiet tax-xogħol, 

familjari u soċjali bejn l-irġiel u n-nisa, partikolarment fil-qasam tal-għajnuna lil persuni 

dipendenti u fil-kura tat-tfal; 

42. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġaw l-impjieg għall-kategorija żvantaġġjata tan-

“nisa tqal jew l-ommijiet b’responsabilitajiet tal-familja li jgħixu waħedhom”, billi 

jinkoraġġixxu l-provvista ta’ impjiegi għal dan il-grupp, li jkunu deċenti, stabbli u 

kompatibbli ma’ bilanċ xieraq bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; 

43. Jemmen li sabiex jingħaqdu aħjar ix-xogħol u l-kura, hemm bżonn li jitjieb il-liv relatat 

mat-tfal; jistieden għalhekk lill-Kunsill biex tiġi adottata malajr pożizzjoni komuni dwar 

il-pożizzjoni tal-Parlament tal-20 ta’ Ottubru 20101 dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva tal-

Kunsill 92/85/KEE; 

44. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment jew it-titjib tal-istrutturi ta’ 

lqigħ għat-tfal bħall-crèches u l-kindergartens, u faċilitajiet għax-xjuħ u persuni 

dipendenti oħra biex ikollhom servizzi bi prezz raġonevoli, ikunu ta’ kwalità u 

aċċessibbli f’ħinijiet kompatibbli mas-sigħat tax-xogħol full-time għall-parti l-kbira tal-

                                                 
1  Testi adottati, P7_TA(2010)0373. 



ġenituri; iqis li dawn l-istrutturi jikkostitwixxu appoġġ kbir għall-ġenituri u jiffavorixxu 

l-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol; 

45. Jenfasizza li l-familja tikkostitwixxi s-sisien tas-soċjetà tagħna u fil-qalba hija marbuta 

mat-trażmissjoni ta’ valuri u mas-solidarjetà; jenfasizza li l-introduzzjoni tas-sigħat tax-

xogħol flessibbli u l-provvediment tal-opportunitajiet ta' teleworking, u anke l-iżvilupp 

tal-kura tat-tfal u l-professjonalizzazzjoni tal-kura tal-anzjani fid-djar jirrappreżentaw 

pass importanti għall-konċiljazzjoni bejn ix-xogħol u l-familja u biex tikber il-

parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol u fl-edukazzjoni u t-taħriġ; 

jiddispjaċih għall-fatt li n-nuqqas ta’ sistemi adegwati ta’ liv, ta’ skemi ta’ liv għall-

ġenituri u ta’ skemi ta’ xogħol flessibbli għaż-żewġ ġenituri spiss iwaqqfu lin-nisa milli 

jipparteċipaw b’mod attiv fis-suq tax-xogħol jew li jaħdmu full-time; iqis li dan jeħtieġ 

ukoll bidla fil-kultura imprenditorjali meta jiġu maħtura jew impjegati n-nisa; jistieden, 

għalhekk, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprevjenu tnaqqis fil-

benefiċċji jew fis-servizzi soċjali fil-qasam tal-kura tat-tfal, il-kura tal-anzjani u l-persuni 

vulnerabbli bħala riżultat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja; 

46. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri għall-fatt li għandhom jiġu 

adottati miżuri pożittivi favur in-nisa u l-irġiel, b’mod partikolari bil-għan li jiġi ffaċilitat 

ir-ritorn tagħhom fuq il-post tax-xogħol wara perjodu ta’ żmien iddedikat lill-familja 

(trobbija tat-tfal u/jew kura ta’ qraba morda jew b’diżabilità), li għandu jitħeġġeġ id-dħul 

(mill-ġdid) fis-suq tax-xogħol u, għalhekk, li dawk ikkonċernati jingħataw il-possibilità li 

jerġgħu jsiru indipendenti ekonomikament; 

47. Jinsisti li l-edukazzjoni għandha rwol importanti li trawwem fit-tfal, sa minn età żgħira, l-

importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll li tgħinhom jaċċettaw il-kulturi 

differenti u l-għarfien tal-impatt tad-diskriminazzjoni u l-preġudizzju; jistieden lill-Istati 

Membri jistabbilixxu programmi edukattivi, kif ukoll programmi ta’ informazzjoni u ta’ 

sensibilizzazzjoni tul il-ħajja skolastika għall-promozzjoni tal-valuri tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment tal-Artikolu 23 tagħha; 

48. Jenfasizza l-bżonn li ż-żgħażagħ jitħallew fil-libertà li jagħmlu l-għażliet professjonali 

tagħhom; ifakkar f’dan ir-rigward li huwa importanti li l-għalliema ma jiddiriġux 

awtomatikament lill-istudenti tagħhom lejn karrieri skont l-isterjotipi sessisti u li għandha 

tkun enfasizzata l-medda sħiħa tal-opportunitajiet ta’ xogħol; 

49. Jistieden lill-Istati Membri biex jassiguraw, permezz ta' programmi ta' sensibilizzazzjoni 

fis-settur tal-edukazzjoni, li l-bniet ma jiġux orjentati awtomatikament fid-direzzjoni ta' 

karrieri u setturi tradizzjonalment femminili; 

50. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu l-isforzi mwettqa fil-livell Ewropew biex tiżdied ir-

rappreżentanza tan-nisa fl-oqsma politiċi; iħeġġeġ f’dan ir-rigward il-parteċipazzjoni tan-

nisa fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha, partikolarment fil-postijiet ta’ responsabilità; 

jenfasizzal i għandhom isiru iktar sforzi fil-livelli nazzjonali, reġjonali u muniċipali; 

jitlob miri vinkolanti biex tiġi assigurata rappreżentanza ugwali tan-nisa u l-irġiel; jinnota 

f’dan ir-rigward l-effetti pożittivi tal-użu tal-kwoti fuq ir-rappreżentanza tan-nisa; jindika, 

għalhekk, li l-użu tal-kwoti elettorali għandu effetti pożittivi fuq ir-rappreżentanza tan-

nisa; 

51. Ifakkar li huma biss it-3% tal-impriżi l-kbar li għandhom mara li tmexxi l-entità suprema 

ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet; jenfasizza, għalhekk, l-eżempju tan-Norveġja, li mill-2003 



applikat b’suċċess politika ta’ kwota biex tassigura parità fuq il-bordijiet amministrattivi 

tal-kumpaniji, u dan l-eżempju issa qed jiġi segwit minn Spanja u Franza; jistieden lill-

Istati Membri jieħdu miżuri effettivi, bħall-kwoti, li jiggarantixxu rappreżentanza aħjar 

tan-nisa fis-soċjetajiet kbar ikkwotati fil-borża u fil-bords amministrattivi tal-impriżi 

b’mod ġenerali, speċjalment dawk b’parteċipazzjoni pubblika; 

52. Jenfasizza li għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet ta’ ugwaljanza għan-negozji u b’mod 

settorjali, fuq bażi statutorja, biex tiġi kumbattuta l-inġustizzja fl-impjieg fl-Istati 

Membri; dawn għandhom ikunu mnedija u l-implimentazzjoni tagħhom immonitorjata 

miż-żewġ naħat tal-industrija;  

53. Jenfasizza l-ħtieġa għall-Istati Membri biex jieħdu l-passi, partikolarment permezz ta’ 

leġiżlazzjoni, biex jistabbilixxu miri vinkolanti ħalli jiggarantixxu parità bejn l-irġiel u n-

nisa f’pożizzjonijiet ta’ responsabilità f’kumpaniji, amministrazzjonijiet pubbliċi u korpi 

politiċi; 

54. Jistieden lill-Istati Membri jidentifikaw l-impriżi li jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-

irġiel u n-nisa u bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol, il-familja u l-ħajja privata u biex ixerrdu 

b’mod vast l-aħjar prattiki, partikolarment permezz tal-kmamar tal-kummerċ u tal-

industrija; 

55. Jilqa’ d-dibattitu ġenerali dwar żieda tal-proporzjon ta’ nisa f’pożizzjonijiet maniġerjali 

fl-industrija u jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta’ kwota volontarja mmirata għal dan l-għan 

fi ħdan l-impriżi, li tirrifletti d-distribuzzjoni tas-sessi fost l-impjegati; 

56. Jappella biex tittieħed azzjoni f’livell nazzjonali u Ewropew biex jiġi promoss l-

intraprenditorjat fost in-nisa billi jinħolqu strutturi għat-taħriġ u konsulenza professjonali 

u legali u billi jiġi ffaċilitat l-aċċess għal finanzi pubbliċi u privati; 

57. Jinkoraġġixxi skambju regolari ta' informazzjoni u esperjenzi bejn il-partijiet interessati li 

jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi, bil-għan li jiġu implimentati prattiki tajba fis-

soċjetà kollha, f'livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali u kemm fis-settur pubbliku 

kif ukoll f'dak privat; 

58. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni Ewropea jagħtu attenzjoni partikolari lill-

gruppi tan-nisa vulnerabbli; in-nisa diżabbli, anzjani, immigranti, leżbjani, bisesswali u 

transġeneru, u n-nisa li jagħmlu parti minn minoranzi u nisa li għandhom ftit jew xejn 

taħriġ u huma responsabbli għal persuni dipendenti, billi dawn kollha jirrappreżentaw 

gruppi speċifiċi li jeħtieġu t-twaqqif ta’ miżuri adattati għall-kundizzjonijiet tagħhom; 

jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura kontinwità sabiex is-Sena Ewropea 2011 

iddedikata għall-volontarjat tħeġġeġ ukoll il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-

nisa; 

59. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa lill-Istati Membri biex ikabbru l-prospetti tan-nisa 

żvantaġġati, bħall-immigranti nisa, il-membri ta’ minoranzi etniċi, in-nisa b’diżabilità, u 

l-ommijiet li jrabbu lil uliedhom waħedhom, biex b'hekk iżidu l-possibilità tagħhom għal 

ħajja ekonomikament indipendenti, billi jtejbu l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni u t-

taħriġ professjonali; jiġbed l-attenzjoni għad-diskriminazzjoni multipla li tolqot lill-

immigranti nisa minħabba s-sess, l-etniċità jew ir-razza oriġinali tagħhom u ħafna drabi 

anki l-età tagħhom; 



60. Jistieden lill-korpi nazzjonali, reġjonali u lokali responsabbli għall-ugwaljanza biex 

jadottaw approċċi integrati li jtejbu r-rispons tagħhom u t-trattament tal-każijiet ta' 

diskriminazzjoni multipla; jenfasizza wkoll li dawn il-korpi għandhom joffru taħriġ lill-

imħallfin, lill-ġurati u l-istaff ġenerali sabiex dawn ikunu jistgħu jidentifikaw, jantiċipaw 

u jittrattaw sitwazzjonijiet ta’ diskriminazzjoni multipla; 

61. Ifakkar li n-nisa diżabbli ta’ spiss jisfaw vittmi ta’ diskriminazzjoni fl-oqsma tal-ħajja 

soċjali, kulturali, politika u professjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

biex jagħmlu proposti konkreti għat-titjib tas-sitwazzjoni tagħhom; 

62. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni partikolari lin-nisa 

Roma matul l-applikazzjoni tal-istrateġija Ewropea għall-integrazzjoni tar-Roma; 

63. Jinnota li nies transesswali għadhom grupp marġinalizzat għall-aħħar u vvittimizzat li 

jiffaċċja grad għoli ta’ stigmatizzazzjoni, esklużjoni u vjolenza, kif irrappurtat mill-

Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali; jinkoraġġixxi bil-qawwa lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex isegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-Aġenzija għal protezzjoni aktar 

qawwija u aktar ċara kontra d-diskriminazzjoni minħabba l-orjentazzjoni sesswali; 

64. Huwa favur l-aċċess tan-nisa u tal-irġiel għall-informazzjoni u l-appoġġ xierqa relatati 

mal-kura tas-saħħa riproduttiva, u jenfasizza li n-nisa għandu jkollhom l-istess drittijiet u 

opportunitajiet bħall-irġiel li jaċċedu għas-servizzi f’dan il-qasam; jenfasizza li n-nisa 

għandu jkollhom kontroll fuq id-drittijiet sesswali u riprodutttivi tagħhom, b’mod 

partikolari permezz ta’ aċċess faċli għall-kontraċezzjoni u l-abort; jistieden lill-Istati 

Membri u l-Kummissjoni biex jadottaw miżuri u azzjonijiet li jqajmu kuxjenza fost l-

irġiel dwar ir-responsabilitajiet tagħhom fi kwistjonijiet sesswali u riproduttivi; 

65. Ifakkar li l-vjolenza kontra n-nisa tikkostitwixxi ostaklu kbir għall-ilħiq tal-ugwaljanza 

bejn l-irġiel u n-nisa; jistieden lill-Kummissjoni biex tibda bit-tħejjija ta' proposta għal 

direttiva globali dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kwalunkwe forma ta' vjolenza fuq 

in-nisa, kemm fiżika, sesswali jew psikoloġika, partikolarment it-traffikar tan-nisa; 

66. Jilqa’ l-isforzi magħmula fil-livelli Komunitarji u nazzjonali fil-ġlieda kontra l-vjolenza 

fuq in-nisa, iżda jenfasizza li l-fenomenu għadu jikkostitwixxi problema kbira li ma 

ssolvietx u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ħalli jassiguraw l-aċċess biex 

jappoġġjaw is-servizzi mmirati biex jipprevjenu l-vjolenza ta’ natura sesswali u 

jipproteġu n-nisa minn vjolenza bħal din irrispettivament mill-istatus legali, ir-razza, l-

età, l-orjentazzjoni sesswali, l-oriġini etnika jew ir-reliġjon tagħhom; jilqa’ r-rilanċ tad-

dibattitu dwar dan it-tip ta’ vjolenza, partikolarment permezz tal-ħolqien tal-Ordni 

Ewropea ta’ Protezzjoni u d-Direttiva dwar it-Traffikar tal-Bnedmin; jistieden lill-

presidenzi suċċessivi tal-Unjoni biex jissoktaw f’din it-triq; jenfasizza l-ħtieġa li l-Kunsill 

u l-Kummissjoni jaċċettaw il-ftehim milħuq fil-Parlament Ewropew dwar l-Ordni 

Ewropea ta’ Protezzjoni sabiex id-Direttiva tista’ tidħol fis-seħħ kemm jista’ jkun malajr; 

67. Jistieden mill-ġdid lill-Kummissjoni biex fl-erba’ snin li ġejjin, toħloq Sena Ewropea 

biex tikkumbatti l-vjolenza kontra n-nisa; jindika f’dar-rigward li dan iqajjem kuxjenza 

fost iċ-ċittadini Ewropej u jimmobilizza l-gvernijiet biex jiġġieldu l-vjolenza kontra n-

nisa; 

68. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir stħarriġ wiesa’ li jkopri l-pajjiżi kollha tal-UE u li juża 

metodoloġija komuni biex jiġi determinat l-ambitu reali tal-problema; jindika x-xogħol 



importanti li għandu jsir f’dan il-qasam mill-Osservatorju Ewropew dwar il-Vjolenza ta’ 

natura Sesswali, li jkun jipprovdi statistiċi ta’ kwalità għolja biex jiġu appoġġjati l-miżuri 

politiċi li jikkumbattu dan il-flaġell soċjali; 

69. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw taħriġ aħjar għal, u kooperazzjoni bejn, il-

persunal fis-settur tas-saħħa, is-servizzi soċjali, il-pulizija u l-ġudikatura, u biex 

jistabbilixxu l-istrutturi li jkunu kapaċi jittrattaw il-forom kollha ta’ vjolenza fuq in-nisa, 

inklużi l-forom rari ta' vjolenza fiżika u psikoloġika bħall-attakki bl-aċidu; 

70. Jenfasizza l-importanza tal-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali li jieħdu 

azzjoni biex jgħinu l-integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol għan-nisa li jkunu sofrew 

vjolenza marbuta mas-sess, billi jużaw strumenti bħall-FSE jew il-programm 

PROGRESS; 

71. Jindika li għandhom jittejbu l-iskemi li jgħinu l-organizzazzjonijiet tan-nisa u s-soċjetà 

ċivili inġenerali biex jikkollaboraw ma’ u jipparteċipaw fi proċessi biex jintegraw il-

perspettiva tal-ġeneru; 

72. Jenfasizza l-ħtieġa biex jiġu integrati l-perspettiva tal-ġeneru u l-ġlieda kontra l-vjolenza 

ta’ natura sesswali fil-politika esterna u għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp tal-Unjoni 

Ewropea; 

73. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex 

jippromwovu, fil-midja inġenerali u fil-materjal pubbliċitarju u promozzjonali b’mod 

partikolari, rappreżentazzjoni tal-immaġini femminili li tkun tirrispetta d-dinjità, id-

diversità tar-rwol u l-identità tan-nisa; 

74. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-awtorità baġitarja jirrispettaw il-kriterji tal-ibbaġitjar 

skont is-sessi (gender budgeting) meta jfasslu l-baġits u l-qafas finanzjarju multiannwali 

l-ġdid tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu dan l-eżempju fit-tfassil tal-baġits 

pubbliċi nazzjonali; 

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

lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri. 

 

 


