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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Biedja u l- Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għad-drittijiet tan-Nisa u 
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Iqis li huwa vitali li l-irwol sinifikanti li n-nisa għandhom fil-biedja fil-pajjiżi varji ta' l-
UE jkun rikonoxxut, kemm fil-produzzjoni primarja u kif ukoll fid-diversifikazzjoni ta' l-
attivitajiet eknomiċi fuq il-farm u fil-kampanja; jiġbed l-attenzjoni għal-livelli għolja ta' 
faqar u iżolament li jaffettwaw lin-nisa fiz-zoni rurali, filwaqt li jisħaq dwar il-bżonn ta' 
miżuri effettivi li jiggarantixxu opportunitajiet indaqs għan-nisa, li għandhom ikunu 
obbjettiv ċentrali fl-istrumenti kollha tal-politika komuni ta' l-agrikolutura (CAP) u 
politiki Komunitarji rilevanti oħrajn;

2. Huwa ta' l-opinjoni li għandu jsir użu sħiħ mill-opportunitajiet offerti mill-politika għall-
iżvilupp rurali u l-politika ta' koeżjoni sabiex tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel, inklużi programmi kofinanzjati mill-Fondi Strutturali, filwaqt li jiġi garantit li n-
nisa f'zoni rurali jkunu involuti fuq l-istess livell fir-rigward ta' l-appoġġ mogħti; 

3. Jisħaq li, fl-agrikultura, in-nisa spiss iwettqu parti sostanzjali mix-xogħol bħala ħaddiema 
tal-familja; iqis li dan ix-xogħol jista' wkoll jiġi inkluż kif jixraq fl-istatistika dwar l-
impjieg rurali u jitqies fil-politika għall-iżvilupp rurali; huwa ta' l-opinjoni li l-Istati 
Membri għandhom jimmiraw li jagħtu aċċess lil dawn in-nisa għall-iskemi ta' pensjoni 
għall-anzjani; 

4. Jisħaq li, anke jekk il-qerda tan-nuqqas ta' ugwaljanza u l-promozzjoni ta' opportunitajiet 
indaqs huma kkunsidrati bħala objettivi bażiċi tar-regolamenti implimentattivi għall-
Fondi Strutturali u l-programmi għall-iżvilupp rurali, fil-prattika l-parteċipazzjoni tal-
bdiewa nisa biex jifformulaw u jagħmlu użu minn dawn il-possibilitajiet offruti lilhom 
hija minima; konsegwentament jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li tingħata l-
attenzjoni mistħoqqa lit-tisħiħ ta' l-irwol tal-bdiewa nisa fil-proċeduri għall-approvazzjoni 
ta' proġetti rilevanti, u lill-għoti ta' possibilità ta' parteċipazzjoni attiva ta' għaqdiet u 
federazzjonijiet tan-nisa f'zoni rurali, u ta' entitajiet oħrajn li jiġbru flimkien in-nisa fil-
kampanja, fit-tfassil ta' dawk il-programmi u fl-iffissar tal-kriterji ta' evalwazzjoni għad-
diversi talbiet għall-espressjoni ta' interess;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizzjattiva tal-Kummissjoni sabiex tinkorpora artikolu speċifiku 
dwar l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u n-nondiskrimniazzjoni fir-Regolament (KE) 
Nru 1698/2005 ta' l-20 ta' Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (Artikolu 8); iqis, madankollu, li 
għandhom jittieħdu passi sabiex jiġi żgurat li l-politika ta' ugwaljanza tiġi inkorporata u li 
r-riżultat jiġi mmoniterjat fil-leġiżlazzjoni kollha li tikkonċerna s-settur agrikolu; ifakkar 
ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-3 ta' Lulju 2003 dwar in-nisa fiz-zoni rurali ta' l-UE fid-
dawl tar-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-CAP1, li pproponiet li titwaqqaf unità fi ħdan id-
Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Agrikultura bil-kompitu li tinkorpora d-
dimensjoni tas-sessi fil-leġiżlazzjonijiet u fil-politiki rilevanti kollha;

  
1 ĠU C 74 E, 24.3.2004, p. 882.
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6. Jisħaq dwar il-bżonn li l-istatus legali tan-nisa li jaħdmu fl-agrikoltura jitjieb, sew fir-
rigward tas-sigurtà soċjali, billi jiġi żgurat li jkollhom aċċess dirett għaliha, u sew fir-
rigward ta' l-irwol tagħhom fuq il-farm, b'enfasi partikolari fuq il-pussess konġunt tal-
farms tal-familja, l-aċċess għal self, u d-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-liġi tas-
suċċessjoni;

7. Ifakkar, f'dan ir-rigward, ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Jannar 1997 dwar is-sitwazzjoni 
ta' għajnuna lill-dawk miżżewġin lil persuni li jaħdmu għal rashom (A4-0005/97), li fiha 
talab għat-titjib taċ-ċirkustanzi ta' għajnuna lin-nisa miżżewġin fl-agrikultura permezz 
tat-tisħiħ tad-Direttiva tal-Kunsill 86/613/KEE tal-11 Diċembru 1986 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li huma involuti 
f'attività, inkluża l-agrikultura, f'kapaċità ta' impjegati għal rashom, u dwar il-ħarsien ta' 
nisa li jaħdmu għal rashom waqt it-tqala u t-trobbija tat-tfal, permezz ta' l-introduzzjoni 
ta' status legali għall-għajnuna tal-miżżewġin li jipprovdi, inter alia, għar-reġistrazzjoni 
obbligatorja, li bis-saħħa tagħha huma ma jibqgħux ħaddiema inviżibbli iżda jkunu parti 
mis-sistema ta' servizzi soċjali u jkollhom assikurazzjoni fuq mard, invalidità, u aċċidenti 
u d-dritt għall-pensjoni.

8. Jinnota li n-nisa spiss jaħdmu bħala sħab fuq farms tal-familja, li jista' jwassal għal 
problemi speċifiċi finanzjarji u legali fil-każ ta' divorzju u fir-rigward ta aċċess għas-
sigurtà soċjali, liv tal-mard, liv tal-maternità u l-akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni;

9. Iqis li huwa vitali li l-kwalità tal-ħajja tan-nisa li jgħixu f'zoni rurali titjieb, u li jiġi żgurat 
li  dawn ikollhom aċċess aktar faċli għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, tagħlim 
matul il-ħajja kollha, servizz lokali pubbliċi tas-saħħa effiċjenti u xierqa, infrastrutturi u 
faċilitajiet għat-tfal u l-familji, partikolarment crèches, nurseries, skejjel, ċentri kulturali 
u swieq lokali; 

10. Jisħaq  dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni tan-nisa f'organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-bdiewa u tal-promozzjoni ta' l-iżvilupp tan-netwerks ta' 
organizzazzjonijiet tan-nisa u tat-tisħiħ tal-profil tan-nisa fi gruppi lokali involuti fl-
implimentazzjoni ta' programmi agrikoli u l-attivitajiet varji marbuta ma' l-iżvilupp rurali; 

11. Jisħaq li t-titjib ta' l-opportunitajiet ugwali għan-nisa fiz-zoni rurali iqajjem il-ħtieġa għat-
tisħiħ ta' l-irwol tagħhom, kemm fl-agrikultura u kif ukoll f'attivitajiet ekonomiċi, inklużi 
d-difiża tal-karattru multifunzjonali ta' l-agrikultura; 

12. Jemmen li hemm bżonn li tkun disponibbli aktar informazzjoni dwar in-nisa fiz-zoni 
rurali, permezz tal-promozzjoni ta' studji taċ-ċirkustanzi tagħhom u ta' l-impatt tal-politiki 
dwar is-sessi fuq l-iżvilupp rurali u l-organizzazzjoni ta' laqgħat u konferenzi fuq livell 
Ewropew sabiex in-nisa fil-kampanja jiġu edukati u infurmati, bl-enfasi prinċipali fuq l-
inkoraġġiment lejn l-impjieg u biex jaħdmu għal rashom, u b'hekk ikun possibbli l-
iskambju ta' opinjonijiet fir-rigward ta' laqgħat ta' organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jitrattaw kwistjonijiet ta' nisa tal-kampanja;

13. Iqis li huwa essenzjali li n-nisa jkunu rappreżentati f'organizzazzjonijiet kollettivi kemm 
fuq livell nazzjonali u kemm fuq livell Komunitarju permezz ta' aġġustamenti xierqa 
għall-istatuti ta' dawk l-organizzazzjonijiet; jinsab konvint li l-inkorporazzjoni tad-
dimensjoni tas-sessi b'hekk tkun kontribuzzjoni sinifikanti fit-tiswir ta' pożizzjonijiet u 
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politiki.

14. Jilqa' b'sodisfazzjon f'dan il-kuntest il-proġetti ESF/EQUAL li bħalissa qed jitwettqu 
f'numru ta' Stati Membri bil-għan li jiġu analizzati l-problemi ta' sħab li jaħdmu fuq farms 
tal-familja, u jistenna bil-ħerqa l-preżentazzjoni tar-riżultati ta' dawn il-proġetti;

15. Jinnota l-eżistenza ta' nuqqasijiet kbar fl-istatistika tal-biedja fir-rigward tad-divrenzjali 
bejn irġiel u nisa, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel tajjeb għal dawn in-
nuqqasijiet u tiżgura l-eliminazzjoni ta' elementi diskriminatorji u dawk li joħolqu 
distorsjoni fil-ġbir tad-data, b'mod partikolari billi nisa li fil-verità jaħdmu fil-qasam tal-
biedja ma jibqgħux jiġu klassifikati bħala 'ħaddiema domestiċi';

16. Jisħaq dwar il-ħtieġa li jingħata valur akbar lix-xogħol tan-nisa, u speċjalment dak tan-
nisa immigranti li mhumiex fil-fatt parti mill-farm tal-familja u joffru l-ħidma tagħhom 
fl-għelieqi, u għalhekk huma aktat vulnerabbli bħala nisa fl-ambjent tal-biedja;

17. Jesprimi dispjaċir li xogħol ta' sħab li jaħdmu fil-farms tal-familja ħafna drabi ma jiġix 
rifless fl-istatistika uffiċjali, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-EUROSTAT sabiex 
jinkludu din il-kategorija sostanzjali fl-analiżi tagħhom.
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