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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-
Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jilqa' l-kultura ta' l-ugwaljanza fl-UE, inkluż il-Pjan ta' direzzjoni tal-Kummissjoni għall-
Ugwaljanza u l-Patt tal-Kunsill għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, u jitlob li din tiġi 
implimentata b'miżuri u riżorsi finanzjarji konkreti;

2. Japprezza l-potenzjal tal-politika tal-koeżjoni soċjali għall-promozzjoni ta' l-ugwaljanza;

3. Jinnota li n-nisa għadhom qed jokkupaw ftit pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjoni;
4. Jenfasizza li l-akbar żieda fl-impjiegi tan-nisa ġejja minn impjiegi b'paga baxxa u kuntratti 

ta' impjieg mhux siguri, u li f'ċerti pajjiżi Ewropej id-differenza fil-paga bejn is-sessi 
għadha sa 30%, għalhekk jilqa' miżuri li jgħinu lin-nisa biex jidħlu fis-suq tax-xogħol u li 
jippromwovu l-intraprenditorija femminili u jinsisti li jitneħħew il-preġudizzji u d-
diskriminazzjoni eżistenti bejn is-sessi li jikkonċernaw il-kompetittivita u l-impjegabilita 
tan-nisa, speċjalment f'impjiegi ta' skala għolja;

5. Jenfasizza li l-qgħad fit-tul huwa proporzjonalment ogħla fost in-nisa; li r-responsabilita 
għal tfal ta' 5 snin u iżgħar hija marbuta mar-rata aktar għolja ta' qgħad meta kkumparata 
ma' dik ta' nisa li m'għandhomx tfal;

6. Jirrakkomanda li għandhom jiġu meqjusa ħafna aktar il-ħtiġijiet differenti rigward l-
iżvilupp ta' bniet u subien fl-edukazzjoni, u li fl-istess ħin għandhom jiġu miġġielda l-
isterjotipi;

7. Jikkunsidra li s-suq tax-xogħol f'ħafna pajjiżi ta' l-UE ma jirriflettix b'mod adegwat il-
medja ogħla ta' livelli fl-edukazzjoni u ta' rendiment akkademiku aħjar tan-nisa;

8. Jirrakkomanda li għandu jkun hemm ħidma li tiżgura li l-edukazzjoni fl-iskola 
tippromwovi għarfien u kriterji sensibbli biex ikun possibbli jinkisbu l-liberta, l-
awtonomija personali, kif ukoll ekwita sabiex tintlaħaq l-inklużjoni soċjali; għandhom 
jiġu msaħħa dawk li huma msejħa kompetenzi ewlenin, bħalma huma attitudni ta' 
intraprenditorija u approċċ xjentifiku u teknoloġiku fost in-nisa;

9. Jinsisti li n-nisa għandhom jiġu appoġġjati fil-karrieri professjonali tagħhom, u b'hekk 
iħeġġeġ biex jittieħdu miżuri li jiżguraw ir-rikonċiljazzjoni miż-żewġ sessi tal-ħajja tax-
xogħol u dik tal-familja, u li jħeġġu lill-irġiel jassumu r-responsabiltajiet tal-familja; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri serji sabiex titnaqqas id-
differenza fil-pagi bejn is-sessi u biex jippromwovu liv parentali għall-irġiel kif ukoll liv 
għall-paternita;

10. Isostni li għandhom jiġu provduti faċilitajiet għall-kura tat-tfal (pubbliċi u privati) ta' 
kwalita aktar għolja, aktar flessibbli, u fuq medda aktar wiesgħa, li jkunu aċċessibbli 
għall-popolazzjoni kollha sabiex jiffaċilitaw id-dħul ta' l-irġiel u n-nisa fil-ħajja tax-
xogħol wara l-liv parentali u sabiex jippermettu r-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol 
u dik tal-familja; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa għall-miżuri ta' taħriġ waqt il-liv parentali sabiex jaffaċċaw bidliet fir-
rekwiżiti ta' l-impjieg;
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12. Jirrakkomanda l-iżvilupp ta' miżuri pan-Ewropej biex tikber il-kuxjenza ta' l-ebda 
tolleranza għal insulti sessiti u rappreżentazzjonijiet degradanti tan-nisa fil-midja u fil-
komunikazzjoni kummerċali;

13. Isostni dwar l-importanza li jkun żgurat li immigranti deħlin fl-UE huma konxji mill-
valuri u mil-liġijiet u konvenzjonijiet soċjali eżistenti dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-
soċjetajiet tal-pajjiżi ospitanti sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet ta' diskriminazzjoni li 
jirriżultaw minn nuqqas ta' kuxjenza kulturali;

14. Jemmen li l-midja għandha tenfasizza l-irwol tan-nisa fis-soċjeta kif ukoll eżempji ta' 
sitwazzjonijiet fejn inkisbu l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja;
jistieden lill-Kummissjoni biex tqajjem kuxjenza fil-midja dwar l-irwol tan-nisa fis-
soċjeta u biex tippromwovi oppportunitajiet ugwali, pereżempju permezz tal-Programm 
Media 2007.
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