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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi n-nisa żgħażagħ għadhom s'issa aktar biċ-ċans li jkunu qiegħda mill-irġiel żgħażagħ 
peress li r-rata tal-qgħad fl-2006 fl-UE-27 kienet ta' 18.1% għan-nisa żgħażagħ, meta 
mqabbla mar-rata ta' 16.9% għall-irġiel żgħażagħ; billi n-nisa huma anqas rappreżentati 
fil-pożizzjonijiet ta' tmexxija, minkejja l-fatt li fil-parti l-kbira ta' l-Istati Membri aktar 
nisa minn irġiel jilħqu livell għoli ta' edukazzjoni,

1. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw politiki u materjal ta' tagħlim u taħriġ li 
jqisu l-kwistjonijiet tal-ġeneru, bħala strument sabiex jelimina l-inugwaljanza bejn is-sessi 
fl-edukazzjoni u fl-impjieg u biex jiġu eradikati l-isterjotipi dwar il-ġeneru; iħeġġeġ lill-
Istati Membri sabiex jippromwovu impjieg atipiku (pereżempju aktar għalliema rġiel fl-
iskejjel primarji u aktar għalliema nisa fix-xjenza) liż-żgħażagħ, inklużi tfal żgħar, qabel l-
età meta jittieħdu ċerti deċiżjonijiet fundamentali dwar edukazzjoni u karriera, u b'mod li 
titnaqqas il-firda okkupazzjonali bbażata fuq il-ġeneru; itenni li dejta ta' kwalità mtejba, 
maqsuma skond is-sess u l-età, hija prerekwiżit għal kwalunkwe politika;

2. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jippromwovi l-aċċess għall-edukazzjoni u għat-taħriġ ta' 
nisa żgħażagħ, speċjalment minn gruppi vulnerabbli bħalma huma nisa migranti, nisa 
minn minoritajiet etniċi, nisa b'diżabilità u nisa bi ftit kwalifiki; jistieden lill-Istati Membri 
sabiex jidentifikaw u jagħmlu skambju ta' l-aqwa prattiki fil-qasam u jħeġġeġ lill-
intrapriżi privati u pubbliċi sabiex jikkontribwixxu b'mod aktar attiv għall-għoti ta' taħriġ 
ibbażat fuq ix-xogħol u jappoġġjaw il-liv għal taħriġ għal dawk żvantaġġjati; 

3. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw politiki li jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-
iskola għax-xogħol għan-nies żgħażagħ, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali għan-nisa 
żgħażagħ, li għandhom tendenza li jiltaqgħu ma aktar diffikultajiet; jenfasizza li l-kwalità 
ogħla ta' edukazzjoni u taħriġ u l-investimenti favur iż-żgħażagħ, u l-aċċess aħjar 
għalihom, għandhom implikazzjoni għas-suq tax-xogħol fl-istadji suċċessivi tal-ħajja; 
għandu jitqiegħed fil-prattika mekkaniżmu ta' evalwazzjoni li jistima l-effiċjenza u l-
impatt ta' l-ispiża tal-gvern għall-edukazzjoni fuq il-qgħad fost iż-żgħażagħ, l-aktar fost 
in-nisa żgħażagħ; 

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex ikabbru l-proporzjon u jsaħħu l-pożizzjoni tan-nisa fix-
xjenza, fl-inġinerija u fit-teknoloġija; jistieden lill-gvernijiet nazzjonali sabiex ikabbru n-
numru tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u sabiex ikejlu l-progress billi jadottaw miri 
kwalitattivi u kwantitattivi.
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