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SUĠĠERIMENTI

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

 wara li kkunsidra l-istudji dwar il-Bilanċ bejn ix-Xogħol u l-Ħajja, magħmula mill-
Fondazzjoni Ewropea f’Dublin, il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Liżbona ta’ 
Marzu 2000, li kellu l-għan li jżid ir-rata ġenerali ta’ l-impjieg fl-Unjoni Ewropea għal 
70% u r-rata ta’ l-impjieg tan-nisa għal aktar minn 60% sa l-2010, u wkoll il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Stokkolma ta’ Marzu 2001, li żied il-mira 
temporanja ta’ 67% għar-rata ġenerali ta’ l-impjieg u 57% għar-rata ta’ l-impjieg tan-nisa 
sa l-2005, 

A. billi r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, 2008, 
jissuġġerixxi li filwaqt li l-parteċipazzjoni tan-nisa fl-impjiegi żdiedet b'mod regolari, 
għad hemm sfidi sinifikanti f'dak li jirrigwarda l-kwalità ta' l-impjiegi tan-nisa, b'mod 
partikulari id-differenza persistenti fil-paga bejn in-nisa u l-irġiel, is-segregazzjoni 
orizzontali u vertikali kontinwa tas-suq tax-xogħol, il-karrieri professjonali frammentati 
tan-nisa u d-diffikultà fir-rikonċiljazzjoni bejn il-professjoni u l-ħajja tal-familja, affarijiet 
li kollha jxekklu t-trattament ugwali fl-edukazzjoni, waqt il-ħajja tax-xogħol u fl-irtirar;
billi żewġ terzi tax-xogħlijiet part-time isiru min-nisa, u n-nisa ġeneralment għandhom 
relazzjonijiet aktar prekarji fl-impjieg, 

B. billi la l-linji ta’ gwida speċifiċi dwar il-ġeneru u lanqas il-pilastru ta’ l-opportunitajiet 
indaqs ma baqgħu fl-istrateġija Ewropea għall-impjieg, 

C. billi, konsegwentement, ir-reviżjoni komparattiva ta' l-2007 tas-27 Stat Membru u tat-3 Stati 
ta’ l-EFTA tindika li l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru, fil-biċċa l-kbira, huwa nieqes 
mill-politiki dwar ix-xogħol,

D. billi d-diskriminazzjoni kontra n-nisa tibda mill-aċċess għall-postijiet tat-taħriġ, b’mod 
partikulari f’reġjuni b’rata għolja ta’ qgħad, fejn in-nisa għandhom inqas ċans li jiksbu 
postijiet tajbin ta’ taħriġ u, sussegwentament, impjiegi tajba, minkejja li jkollhom 
kwalifiki aħjar, 

E. billi t-tendenzi tax-xogħol u tal-ħajja tan-nisa huma karatterizzati minn perijodi maqtugħin 
ta’ attività ta’ impjieg, li għandhom impatt fuq il-ħila tan-nisa li jibqgħu fl-impjieg u li 
jagħmlu progress, jagħmluhom potenzjalment vulnerabbli fis-suq tax-xogħol u għandhom 
implikazzjonijiet fit-tul fir-rigward tal-pensjonijiet, 

F. billi l-istrateġija tal-flessigurtà tgħolli l-aspettattivi, iżda jeħtieġ li tittejjeb billi jiġi adottat 
approċċ ta’ ‘fażijiet tal-ħajja’ lejn l-impjieg;  billi mhux l-Istati Membri kollha se jilħqu l-
miri ta' Barċellona sa l-2010; billi l-faċilitajiet ta’ kura għall-membri dipendenti tal-familja 
minbarra t-tfal u r-rikonoxximent ta’ kwalifiki mhux formali għad iridu jiġu inklużi fl-
istrateġiji tal-politika, 

G. billi, għalkemm ir-rapport tal-Kummissjoni jinkludi statistika komprensiva dwar ir-rati ta’ 
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l-impjieg tan-nisa, l-edukazzjoni u l-parteċipazzjoni tagħhom fit-teħid tad-deċiżjonijiet u 
dwar ir-rati tal-faqar fost in-nisa fl-UE meta mqabbla ma’ l-irġiel, hemm nuqqas totali ta’ 
informazzjoni mqassma skond id-diżabilità, l-età, l-orjentazzjoni sesswali, l-oriġini etnika 
u r-reliġjon, għalkemm il-qagħda tan-nisa li jiffaċċjaw diskriminazzjoni multipla hija 
partikularment diffiċli, 

1. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jimplimentaw 
l-inklużjoni tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-politiki kollha soċjali, ta’ l-impjieg u tas-sigurtà 
soċjali, b’mod partikulari fl-istrateġija tal-flessigurtà, u biex jiġġieldu kontra kull forma ta’ 
diskriminazzjoni; 

2.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-pjan direzzjonali tagħha għall-ugwaljanza bejn in-nisa u 
l-irġiel għall-2006-2010, u jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoperaw, 
b’mod partikulari ma’ l-SMEs, biex jiżguraw li jiġu żviluppati politiki speċifiċi biex 
jiksbu indipendenza ekonomika ugwali għan-nisa u għall-irġiel, ir-rikonċiljazzjoni tal-
ħajja privata u professjonali, rappreżentazzjoni ugwali fit-teħid tad-deċiżjonijiet, it-
tneħħija ta’ kull forma ta’ vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u tal-fastidju sesswali u t-
tneħħija ta’ l-isterjotipi tal-ġeneru; 

3. Jitlob lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
tal-Komunità li jirrikjedu trattament ugwali għan-nisa u għall-irġiel fl-impjieg, fosthom 
rigward l-aċċess, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-ħinijiet tax-xogħol flessibbli, l-iżvilupp 
tal-karriera u l-promozzjoni, ħlas ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali, it-tkeċċija mix-
xogħol, il-bidla tas-suġġett li jkollu d-dmir li jġib il-provi f’każijiet ta’ diskriminazzjoni 
fuq il-bażi tal-ġeneru, il-fastidju sesswali u l-ħarsien tat-tqala, tal-maternità u tal-paternità 
kif ukoll il-kisba ta’ l-aċċess u l-provvista ta’ prodotti u servizzi ta’ kwalità bi prezz li 
jintlaħaq, bħall-kura tat-tfal, ta’ l-anzjani u tal-persuni b’diżabilità u ta’ persuni dipendenti 
oħra; 

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, minkejja l-progress relattiv kwantitattiv li sar fl-impjieg 
tan-nisa, l-informazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni turi li d-diskrepanza medja fir-rati 
ta’ l-impjieg fl-UE bejn l-irġiel u n-nisa għadha għolja (14.4%), u hija ferm ogħla fil-każ 
ta’ persuni li għandhom aktar minn 55 sena (17.8%), u f'xi Stati Membri d-diskrepanza 
hija ta' aktar minn 30%;

5. Jenfasizza li ħafna mill-impjiegi maħluqa fl-UE huma prekarji, b’kuntratti ta’ żmien fiss, 
u li n-nisa huma affettwati b’mod partikulari;  jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri sabiex iħeġġu l-adozzjoni ta’ miżuri li jiġġieldu kontra l-prekarjetà ta’ l-
impjiegi;  jenfasizza li n-norma għandha tkun dik ta’ kuntratti indefiniti;

6. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex tieħu l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva 
tad-Direttiva dwar il-Ħlas Indaqs f’kull Stat Membru u l-kisba tal-mira li dwarha sar qbil 
fil-Kunsill Ewropew ta’ Barċellona rigward il-kwalità għolja fil-kura tat-tfal; jitlob ukoll 
lill-Kummissjoni biex issaħħaħ id-Direttiva dwar il-Liv għall-Ġenituri;

7. Jitlob lill-Istati Membri biex jaħdmu favur l-għan ta’ indipendenza ekonomika ugwali u 
żvilupp professjonali għan-nisa u l-irġiel u biex jappoġġjaw programmi għall-bidu ta’ 
negozju u self immirat lejn intraprendituri nisa fl-oqsma kollha ta’ l-attività;  ifakkar lill-
Kummissjoni fil-Qafas ta’ Azzjonijiet dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi ta’ l-Imsieħba 
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Soċjali biex iħeġġeġ lill-bniet sabiex jikkunsidraw firxa wiesgħa ta’ possibilitajiet rigward 
il-karriera, b’mod partikulari fil-professjonijiet tekniċi u xjentifiċi; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex, b’koperazzjoni ma’ l-entitajiet xierqa, 
jiżviluppaw programmi edukattivi u ta’ taħriġ li jiżguraw li l-kwalifiki edukattivi għolja 
tan-nisa jwasslu għal impjiegi aħjar, pagi ogħla u aktar opportunitajiet fil-karriera, 
proporzjonati mal-kwalifiki u mat-taħriġ tagħhom;  jitlob lill-Istati Membri sabiex jieħdu 
miżuri mmirati biex jeliminaw id-diskriminazzjoni kontra n-nisa żgħażagħ fil-fażijiet 
tranżitorji mill-edukazzjoni għat-taħriġ u mit-taħriġ għall-karriera professjonali; 

9. Jipproponi li l-politiki dwar l-edukazzjoni jitfasslu b’attenzjoni xierqa biex jiġu evitati l-
ideat preġudikati rigward il-karrieri li wieħed jassumi li huma inaċċessibbli għan-nisa, u 
jipproponi li l-aċċess għall-karigi maniġerjali għandu jkun totalment trasparenti biex tiġi 
evitata d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru; 

10. Jenfasizza l-importanza li l-aċċess għall-fondi Ewropej u nazzjonali disponibbli jkun 
immirat lejn proġetti li għandhom l-għan li jinkludu lin-nisa b’mod attiv, u jistieden lill-
Kummissjoni biex titlob lill-Istati Membri, fil-kuntest ta’ l-implimentazzjoni tal-Fond 
Strutturali, sabiex iwaqqfu miri speċifiċi, konformi ma’ l-għan orizzontali ta’ l-inklużjoni 
tad-dimensjoni tal-ġeneru, għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-programmi li qed jiġu 
ffinanzjati;  jitlob lill-Kummissjoni biex tqis it-tfassil ta’ linji ta’ gwida għall-ibbaġitjar 
tal-ġeneru fil-Fondi Strutturali u biex tippruvahom fi proġetti pilota; 

11. Jappoġġja l-miżuri promossi mill-Fond Soċjali Ewropew u l-programm PROGRESS 
għall-2007-2013, li jtejbu l-qagħda tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jgħinu biex titneħħa d-
diskriminazzjoni;  jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li l-miżuri 
ta’ politika u l-azzjonijiet kollha bil-għan li jtejbu l-ugwaljanza bejn is-sessi jqisu bis-sħiħ 
il-qagħda speċifika tan-nisa li jiffaċċjaw diskriminazzjoni multipla minħabba d-diżabilità,
l-età, l-orjentazzjoni sesswali, l-oriġini etnika jew ir-reliġjon, u wkoll tan-nisa li huma 
vittmi tad-diskriminazzjoni minħabba l-assoċjazzjoni, u l-ġenituri jew il-konjuġi ta’ 
persuni li qed jiffaċċjaw id-diskriminazzjoni; 

12. Jisħaq fuq l-importanza ta’ l-identifikazzjoni ta’ għodda u ta’ mekkaniżmi xierqa għall-
integrazzjoni ta’ gruppi vulnerabbli fost in-nisa fis-suq tax-xogħol;  jitlob ukoll li jkun 
hemm rikonoxximent akbar tat-tagħlim informali biex jgħin f’dan il-proċess; 

13. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar ix-xogħol, il-familja u l-ħajja 
privata1, fejn stieden lill-Kummissjoni sabiex tipproponi direttiva ta' qafas dwar ir-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, tal-familja u privata li, fost oħrajn, għandha 
tippermetti li jitwaqqfu mekkaniżmi kumplimentari biex il-kura tal-membri dipendenti tal-
familja tkun tista’ tinqasam qsim b'mod ugwali bejn in-nisa u l-irġiel, u li tirrifletti l-
istudji tal-Fondazzjoni Ewropea dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja;

14. Jinnota li, minħabba bidliet demografiċi, huwa stmat li sa l-2030 il-proporzjoni ta’ persuni 
attivi meta mqabbla ma’ dawk inattivi se jkun ta’ 2:1; jitlob lill-Kummissjoni sabiex 
tappoġġja l-irwol futur ta’ dawk li jieħdu ħsieb persuni dipendenti u wkoll dawk li huma 
obbligati jirtiraw mis-suq tax-xogħol jew li jaħdmu b’kuntratti fuq bażi part-time sabiex 

                                               
1  ĠU C 102E du 28.4.2004, p. 492.
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ikunu jistgħu jerfgħu r-responsabilitajiet familjari billi tiżviluppa politiki li jagħtu ċans 
lill-irġiel u lin-nisa jiksbu bilanċ bejn ir-responsabilitajiet professjonali u familjari u l-fatt 
li jieħdu ħsieb xi persuni, u b'hekk tiġi evitata n-nuqqas ta’ sigurtà mill-aspetti tax-xogħol, 
tad-dħul u tal-pensjoni;  jitlob lill-Istati Membri biex jippjanaw u jimplimentaw skemi ta’ 
ħarsien soċjali li jqisu sitwazzjonijiet speċifiċi ta’ dan it-tip fil-każ tan-nisa u l-irġiel fis-
suq tax-xogħol;  

15. Jitlob lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw mekkaniżmi li jiżguraw trattament ekwu tan-
nisa u l-irġiel fl-iskemi tal-pensjoni u biex jevalwaw l-impatt tar-riformi tal-pensjoni fuq 
il-ħajja tan-nisa; 

16. Jipproponi li l-Kummissjoni tkompli tikkonsulta lill-imsieħba soċjali dwar l-approċċ li 
għandu jiġi adottat fl-azzjoni Komunitarja bil-għan li jkun hemm rikonċiljazzjoni aħjar 
bejn il-ħajja professjonali, privata u familjari, bil-għan li ttejjeb u tissupplimenta l-qafas 
eżistenti u timplimenta l-għanijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Barċellona; 

17. Jenfasizza l-irwol ta’ min iħaddem u ta’ l-organizzazzjonijiet trejdjunjonistiċi fil-ħolqien 
ta’ organizzazzjoni tax-xogħol ġusta għan-nisa u għall-irġiel u l-irwol ta’ l-Istati Membri 
li jipprovdu servizzi ta’ kwalità aċċessibbli u bi prezz li jintlaħaq, l-iskambju ta’ l-aħjar 
prattiki sabiex ikun hemm rikonċiljazzjoni aħjar tal-ħajja professjonali ma’ dik familjari u 
l-promozzjoni tar-responsabilità soċjali korporattiva; 

18. Jenfasizza l-importanza tas-sehem attiv tan-nisa fit-trejdjunjins b’ħidmiet li jiffukaw fuq 
il-ħarsien tan-nisa fuq il-post tax-xogħol u li jagħtuhom id-drittijiet li huma intitolati 
għalihom; 

19. Jaqbel mal-proposta fil-Qafas ta’ Azzjonijiet għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi ta’ l-
Imsieħba Soċjali għall-ħolqien ta’ toroq mhux lineari għall-iżvilupp tal-karriera, fejn 
perjodi ta’ involviment professjonali qawwi jalternaw ma’ perjodi ta’ responsabilitajiet 
familjari akbar, bħala alternattiva għall-kultura ta’ sigħat twal ta’ xogħol bla bżonn għan-
nisa u għall-irġiel; 

20. Jitlob lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-koperazzjoni u l-iżvilupp ta’ sħubijiet bejn l-
entitajiet kollha involuti sabiex tippromwovi rikonċiljazzjoni aħjar tal-ħajja professjonali, 
familjari u privata fil-kuntest ta’ l-Alleanza Ewropea għall-Familji; 

21. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu għadd ta’ indikaturi 
kwalitattivi sabiex jintużaw fis-segwitu ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona 
għat-Tkabbir u għall-Impjieg li jqisu d-dimensjoni tal-ġeneru; 

22. Jitlob lill-Kummissjoni biex tniedi kampanji ta’ informazzjoni rigward id-
diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru u biex tinkludi d-dimensjoni tal-ġeneru fil-
programmi edukattivi ta’ l-UE. 
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