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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:

A. billi ħafna Stati Membri sabu diffikultà li jittrasponu d-Direttiva 2002/73/KE, b’mod 
speċjali biex jintroduċu fil-leġiżlazzjoni tagħhom miżuri speċifiċi u xierqa biex titjieb l-
ugwaljanza bejn is-sessi u titnaqqas id-diskriminazzjoni fejn għandu x’jaqsam mal-kisba 
ta’ impjieg, ta’ taħriġ vokazzjonali u ta’ promozzjoni u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol,

B. billi indikaturi juru li ma kien hemm l-ebda effetti ta' min isemmihom dwar l-abilità??? 
tan-nisa biex isibu xogħol u promozzjoni fis-snin ta’ wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 
ġdida u mtejba dwar it-trattament ugwali,

C. billi, f’ħafna Stati Membri, l-integrazzjoni tas-sessi (“gender mainstreaming”) fid-
deċiżjonijiet politiċi u amministrattivi hija impossibbli minħabba nuqqas ta’ tagħrif u 
kuxjenza ta’ dan il-metodu,

D. billi, f’kull Stat Membru, twaqqaf mill-inqas qasam wieħed bir-responsabilità li 
jippromwovi, janalizza, jimmonitorja u jrawwem l-ugwaljanza bejn is-sessi,

E. billi d-diskriminazzjoni bejn is-sesi f’aspetti soċjali u politiċi oħra hija magħmula agħar 
minħabba d-differenza persistenti fil-pagi bejn is-sessi, b'mod speċjali bejn l-hekk imsejħa 
setturi ekonomiċi femminili u maskili,

1. Jiddeplora l-fatt li, għalkemm kien hemm xi progress fir-rigward ta’ l-aċċess għall-
impjiegi u għas-suq tax-xogħol u fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ l-impjieg, in-nisa 
għadhom qed jiġu ddiskriminati, u jieħu l-opinjoni li, għalhekk, it-traspożizzjoni sħiħa fl-
Istati Membri kollha tad-Direttiva 2002/73/KE fil-liġi nazzjonali u l-implimentazzjoni 
tagħha fil-prattika safejn tikkonċerna d-diskriminazzjoni indiretta hija indispensabbli; 
jiġbed l-attenzjoni wkoll li l-implimentazzjoni ma għandiex tkun akkumpanjata minn 
tnaqqis fil-livell eżistenti tal-ħarsien tan-nisa;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu miġġielda l-ostakoli speċifiċi li jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet 
b’diżabilitajiet u l-ġenituri tat-tfal b’diżabilitajiet fir-rigward ta’ aċċess ugwali għall-
edukazzjoni u s-suq tax-xogħol u l-ħtieġa li jiġu adattati miżuri biex id-dimensjoni tal-
ġeneru jiġi inkorporat fil-politiki kollha kif ukoll fil-ħtiġijiet partikulari ta’ dawn il-gruppi;

3. Isib inkwetanti li s-sitwazzjoni ta’ l-impjieg fin-nisa qed tkompli turi rati ogħla ta’ qagħad, 
tipi ta’ xogħol aktar prekarji, pagi aktar baxxi, riskju akbar ta’ faqar u ta’ inċidenti 
industrijali, diffikultajiet akbar f’termini ta’ l-avvanzi fil-karriera u pensjonijiet baxxi 
ħafna, li jsiru agħar fil-każ tan-nisa b’diżabilità u/jew li jkunu migranti;

4. Jenfazizza li, għalkemm id-differenza fir-rati ta' l-impjieg bejn in-nisa u l-irġiel tnaqqset 
ftit, din id-differenza baqgħet aktar minn 14% fl-2006 u li s-sitwazzjoni ta’ l-impjieg fost 
in-nisa hija aktar prekarja, b’numri li kull ma jmur qed jikbru ta’ nisa li jaħdmu part-time 
u fuq kuntratti temporanji;
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5. Jinnota li d-differenza fil-pagi tippersisti, bin-nisa jaqilgħu pagi li huma bħala medja 15% 
inqas minn dawk għall-irġiel, li din id-differenza kienet tnaqqset b’1% biss bejn l-2000 u 
l-2006, u li l-persentaġġ tan-nisa fl-impjiegi b’pożizzjoni maniġerjali għadu ferm aktar 
baxx mill-persentaġġ fl-irġiel;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jintensifikaw l-isforzi tagħhom u jiġġieldu d-
diskriminazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa, b'mod partikulari fir-rigward tal-paga u ta' l-
integrazzjoni jew integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol bħala kwistjoni ta’ prijorità l-
aktar għolja, u jistieden lill-Kummissjoni sabiex iġġedded l-ippjanar ta’ miżuri ta’ appoġġ 
għal dan l-għan, filwaqt li jiġi kkunsidrat kif xieraq il-prinċipju tas-sussidjarjetà; 

7. Jisħaq li l-indipendenza ekonomika tan-nisa hija fundamentali għall-emanċipazzjoni 
tagħhom, u għalhekk l-impjieg bid-drittijiet huwa garanzija għall-iżvilupp personali 
tagħhom u għall-inklużjoni soċjali;

8. Jistieden lill-Kummisjoni u lill-Istati Membri sabiex jevalwaw l-attivitajiet ta’ korpi 
nazzjonali għall-ugwaljanza u biex jipproponu miżuri biex isaħħu l-irwol tagħhom u jtejbu 
l-effettività tagħhom fl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti;

9. Iħeġġeġ lill-entitajiet li jippromwovu t-trattament ugwali previst fid-Direttiva 2002/73/KE 
sabiex jassiguraw l-indipendenza ta’ l-għajnuna mogħtija lill-vittmi tad-diskriminazzjoni u 
ta’ l-attivitajiet tagħhom ta’ appoġġ u ta’ l-investigazzjoni; jistieden ukoll lill-Istati 
Membri sabiex jassiguraw il-finanzjament ġust ta' strutturi u ta' l-attivitajiet tagħhom; 

10. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex teżamina jekk in-nisa humiex infurmati biżżejjed dwar 
id-drittijiet tagħhom skond id-Direttiva 2002/73/KE, jekk għandhomx aċċess faċli u bla 
xkiel għal uffiċċju ta’ l-ombudsman li jappoġġjahom biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 
u jekk l-Istati Membri, lilhinn mit-traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni, jieħdux miżuri oħra 
biex jappoġġjaw il-ħarsien mid-diskriminazzjoni tan-nisa fl-impjieg u t-taħriġ u 
jiżviluppaw aktar dan il-ħarsien permezz ta’ miżuri preventivi mmirati;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina jekk l-awtoritajiet ta’ l-ombudsman għall-
ħarsien tal-vittmi fl-Istati Membri humiex iffinanzjati u mgħammra bil-persunal b’mod 
suffiċjenti biex ikunu jistgħu jwettqu d-dmirijiet tagħhom skond l-Artikolu 8a tad-
Direttiva 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-
irġiel u għan-nisa f’dak li jikkonċerna l-aċċess għall-impjieg, it-taħriġ vokazzjonali u l-
promozzjoni, u kundizzjonijiet tax-xogħol, kif emendat mid-Direttiva 2002/73/KE;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina jekk l-Istati Membri humiex jiżguraw li l-vittmi 
u l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet li għandhom interess leġittimu fil-konformità 
mad-Direttiva 2002/73/KE humiex imxekkla minn ostakoli legali jew oħrajn, pereżempju 
bi skadenzi eċċessivament qosra, minn l-inizzjalizzazzjoni ta’ proċeduri legali fir-rispett 
ta’ ksur ta’ regoli ta’ ħarsien mid-diskriminazzjoni u ta’ drittijiet ugwali, jew, fil-każ tal-
vittmi, li jitolbu d-drittijiet kollha tagħhom skond id-Direttiva 2002/73/KE fi proċeduri 
amministrattivi oħra; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-organizzazzjonijiet tat-trejdjunjins, lill-
min iħaddem u lill-atturi governattivi u mhux governattivi biex iżidu l-attivitajiet komuni 
tagħhom immirati biex iqajmu kuxjenza tal-garanziji legali eżistenti u l-applikazzjoni 
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korretta u effettiva tal-liġi fuq trattament ugwali u biex itejbu l-informazzjoni li joffru 
għall-possibilitajiet ta’ rikors fil-każ ta’ diskriminazzjoni;

14. Isossni li jeħtieġ li jittieħdu passi immedjati sabiex jingħata effett sħiħ u produttiv għad-
Direttiva 2002/73/KE bl-iskop li tkun miġġielda d-diskriminazzjoni; iħeġġeġ lill-Istati 
Membri sabiex jagħtu importanza akbar lin-negozjar kollettiv, kull wieħed skond it-
tradizzjonijiet tiegħu, jagħtu d-dinjità lil min jaħdem, japplikaw superviżjoni akbar fuq il-
kundizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sikurezza, u jeqirdu d-diskriminazzjoni diretta u 
indiretta fil-pagi;

15. Jiġbed l-attenzjoni li t-trattattiva u n-negozjar kollettiv għandhom rwol importanti fil-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni kontra n-nisa, l-aktar fir-rigward ta' l-aċċess għall-
impjiegi, il-kundizzjonijiet fuq ix-xogħol, l-avvanz tal-karriera u taħriġ vokazzjonali; 
jenfasizza li l-kuntratti mingħajr terminu fiss jibqgħu n-norma;

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta' politiki u objettivi speċifiċi sabiex tinkiseb l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa (pagi ndaqs, liv tal-ġenituri, aċċess għal impjiegi ta' 
kwalità għolja bi drittijiet, aċċess ugwali għat-tagħlim matul il-ħajja, rappreżentazzjoni 
ugwali fit-teħid tad-deċiżjoni u l-eliminazzjoni ta' vjolenza bbażata fuq is-sess fuq il-post 
tax-xogħol) u l-organizzazzjoni tax-xogħol u tal-ħin tax-xogħol f’modi li jipprovdu bilanċ 
aħjar bejn il-ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol għan-nisa u għall-irġiel;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li tkun żgurata flessibilità akbar fir-rigward tal-liv tal-
ġenituri, b’mod partikulari għall-ġenituri tat-tfal b’diżabilità; 

18. Jinnota l-ħtieġa ta' faċilitajiet edukattivi u soċjali ġodda u aħjar, kemm għat-tfal u ż-
żagħżagħ kif ukoll għal adulti akbar fl-età, inklużi opportunitajiet ta' tagħlim aktar (u 
aħjar); jistieden lill-Istati Membri biex ineħħu d-diskriminazzjoni kontra l-bniet u n-nisa 
żgħażagħ fit-tranżizzjoni mill-iskola għat-taħrig, mit-taħriġ għall-ħajja professjonali, 
permezz ta’ miżuri mmirati kif ukoll meta jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol wara li jkunu 
ħadu l-liv biex jieħdu ħsieb ta’ tfal jew ta’ qraba; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta’ 
servizzi pubbliċi ta’ l-għoti ta’ kura għat-tfal u ta’ l-infermieri, u tal-kura għall-anzjani; 
jiġbed l-attenzjoni ta' l-Istati Membri għall-impenji li huma assumew rigward dawn il-
kwistjonijiet fis-Samit ta' Barċellona ta' l-2002.

19. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jkunu garantiti drittijiet sħaħ, inkluż id-drittijiet marbutin mal-
maternità u dawk ta’ sigurtà soċjali, għan-nisa kollha li jaħdmu, inkluż dawk in-nisa li 
jaħdmu għal rashom jew li jaħdmu fuq farms tal-familja;

20. Jistieden lill-Kummissjoni biex teżamina sa fejn l-Istati Membri jkunu approfittaw mill-
possibilitajiet ta’ miżuri speċifiċi u pożittivi meta l-iżvantaġġi li jiltaqgħu magħhom in-
nisa fil-karrieri professjonali tagħhom huma b’mod partikulari serji u evidenti; jistieden 
lill-Kummissjoni biex tħejji rapport dwar dan;

21. Iqis li hu importanti li tkun eżaminata l-kwistjoni li tinħoloq metodoloġija biex ikun 
analizzat eżattament x’jinvolvu l-impjiegi biex ikun żgurat id-dritt għal paga ugwali għan-
nisa u għall-irġiel, jingħata rikonoxximent xieraq lill-individwi u lill-impjiegi u, fl-istess 
ħin, tingħata d-dinjità xierqa lix-xogħol bħala fattur ta’ struttura, sabiex tiżdied il-
produttività, il-kompetittività u l-kwalità ta’ intrapriżi u titjieb il-ħajja tal-ħaddiema, 
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kemm irġiel kif ukoll nisa; iqis li l-analiżi xjentifiċi f’dan il-qasam hija essenzjali għall-
modifikazzjoni tal-metodi attwali ta’ kejl tal-valur soċjali tax-xogħol, ibbażata fuq l-ideat 
tradizzjonali u diskriminatorji skond is-sess dwar l-importanza ta’ l-attivitajiet differenti, 
bil-konsegwenza li jibqgħu d-differenzi fl-istrutturi tal-ħlas bejn is-setturi;

22. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iwaqqfu indikaturi ta’ trattament 
ugwali li jkunu ċari, dettaljati u jistgħu jitqiesu sabiex ikunu evalwati r-relazzjonijiet bejn 
is-sessi u r-rispett għad-drittijiet tan-nisa fl-intrapriżi; jemmen li huwa neċessarju li jkunu 
promossi eżempji pożittivi u li kriterju wieħed li ma jingħatawx kuntratti pubbliċi lill-
intrapriżi jista’ jkun il-ksur ta’ liġijiet b’rabta mat-trattament ugwali;

23. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex toffri l-kompetenza tagħha lill-Istati Membri, fejn dan 
ikun meħtieġ, u biex jittieħdu miżuri qawwija biex ikun appoġġjat l-iskambju ta’ l-aħjar 
prattiki dwar it-trattament ugwali tan-nisa u ta’ l-irġiel fis-suq tax-xogħol;

24. Jenfasizza l-ħtiega li jkunu inkoraġġati inizzjattivi li jagħtu fil-kumpaniji kontribut għall-
ħolqien u għall-implimentazzjoni ta’ politiki ta’ riżorsi umani u ta’ miżuri pożittivi li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, u biex jinkoraġixxu miżuri ta’ informazzjoni u 
ta’ taħriġ li jagħmluha possibbli biex ikunu promossi, trasferiti u inkorporati prattiki li 
kellhom suċċess fl-organizzazzjonijiet u fil-kumpaniji;

25. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmonitorja bir-reqqa t-traspożizzjoni tad-Direttiva 
2002/73/KE u l-konformità mal-leġiżlazzjoni li tirriżulta minn din it-traspożizzjoni u li 
tkompli tpoġġi pressjoni fuq l-Istati Membri.
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