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SUĠĠERIMENTI

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

1. Jenfasizza l-fatt li n-nisa u t-tfal huma l-vittmi prinċipali tal-politiki li qed ikunu dejjem 
aktar neoliberali u li minkejja l-għajnuna soċjali qegħdin jibqgħu iżommu għoli l-livell ta' 
faqar u l-livell ta' l-esklużżjoni soċjali, bir-rata tar-riskju ta' faqar tal-popolazzjoni li 
taqbeż is-16%; dan ir-riskju huwa aktar gravi meta jolqot l-immigranti, l-anzjani, in-nies 
b'diżabilità u l-membri ta' familji b'ġenitur wieħed; 

2. Jinnota li fil-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri hemm riskju akbar ta' faqar għat-tfal u li f'xi 
wħud minn dawn l-Istati Membri hemm riskju ta' faqar għal tifel wieħed minn kull tlieta, 
waqt li r-riskju jkun akbar meta jkun hemm tfal li jgħixu f'familji b'ġenitur wieħed, li l-
biċċa kbira minnhom ikunu nisa jew nisa bla xogħol; 

3. Jenfasizza li l-faqar u l-esklużjoni soċjali għandhom karattru pluridimensjonali li fejn 
jispikkaw dejjem is-sitwazzjoni ekonomika tal-familja, il-kundizzjoni ta' l-
akkomodazzjoni, l-aċċess għall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-kura li tieħu fit-tul;

4. Jisħaq fuq il-prijorità li għandha tingħata lill-politiki monetarji li b'mod partikolari 
rriżultaw fi tmien żidiet fir-rata ta' l-interessi f'anqas minn sena u nofs mill-Bank Ċentrali 
Ewropew u li kkontribwew biex jaggravaw l-inġustizzji u l-inugwaljanzi soċjali u 
territorjali billi żammew livelli għoljin ħafna ta' faqar u ta' esklużjoni soċjali b'madwar 
20% jew aktar ta' nies li jinsabu f'riskju ta' faqar f'diversi Stati Membri, sitwazzjoni li l-
aktar li tolqot huma n-nisa;

5. Jinsisti fuq l-importanza li jinżammu servizzi pubbliċi ta' kwalità u sistema b'saħħitha ta' 
sigurtà soċjali pubblika u universali, kif ukoll livelli għoljin ta' protezzjoni soċjali u ta' 
xogħol ta' kwalità bi drittijiet imħarsa, li jfisser li għandha tingħata prijorità għal politiki li 
jaħdmu favur id-drittijiet tan-nisa u mhux politiki li jissubordinaw kollox għal 
kompetizzjoni; 

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kunsill u lill-Istati Membri 
biex jagħtu l-akbar prijorità lill-integrazzjoni soċjali u lid-drittijiet tan-nisa u dan billi 
jibdlu l-politki rispettivi, inkluża l-politika għad-distribuzzjoni tad-dħul, u biex dawn 
jiggarantixxu dħul minimu xieraq.


