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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, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra d-dokument "L-intensifikazzjoni tal-ġlieda kontra x-xogħol mhux 
iddikjarat fl-UE" tal-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-
xogħol1,

1. Jisħaq li n-nisa mhumiex rappreżentati żżejjed fejn ix-xogħol mhux iddakjarat huwa 
kkonċernat, imma li jirrappreżentaw proporzjon ikbar mill-irġiel f'ċertu setturi tax-xogħol 
ikkaratterizzati minn rekwiżiti baxxi, sigurtà tax-xogħol iktar fqira, pagi baxxi u 
protezzjoni soċjali baxxa jew mhux eżistenti;

2. jiġbed l-attenzjoni dwar il-pożizzjoni ġeneralment ifqar tan-nisa fis-suq tax-xogħol, li 
ħafna drabi hija r-riżultat ta' l-obbligi familjari li jagħmlu l-aċċess uffiċjali għas-suq tax-
xogħol iżjed diffiċli għalihom u din twassal għall-aċċettazzjoni ta' xogħol li jkun inqas 
imħallas u mhux iddakjarat; jinnota wkoll il-konsegwenzi negattivi li jirriżultaw għall-
avvanz fil-karriera professjonali tan-nisa iżda wkoll dwar l-iffunzjonar tajjeb tas-suq tax-
xogħol u l-kapaċitajiet ta' l-iffinanzjar tas-sistemi tas-sigurtà soċjali;

3. jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa għodda pilota intenzjonata għall-Istati Membri 
bbażata fuq prattiki tajbin eżistenti f'ċertu Stati Membri u mudelli bħal dak żviluppat 
għall-Proġett 2 Plus fil-Lussemburgu (kofinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew fil-qafas 
tal-Programm Objettiv 3) li jfittex li jnaqqas ix-xogħol mhux iddikjarat billi jappella 
inqas għall-ħaddiema permezz ta':
 simplifikazzjoni kbira tar-rekwiżiti amministrattivi għal dawk li jħaddmu filwaqt li 

jkun hemm garanzija li l-ħaddiema jkunu koperti mis-sigurtà soċjali,
 rati tat-taxxi li jappellaw għal dawk li jħaddmu, inkluż permezz tat-tnaqqis ta' spejjeż 

li jikkonċernaw fost l-oħrajn xogħol ibbażat lokalment,
 eżenzjoni mit-taxxi għax-xogħol kollu li jsir għal paga li tkun inqas minn somma 

stabbilita mill-Istat Membru,

4. jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi lill-Istati Membri qafas ta' statut għall-konjugi 
li jkunu qed jgħinu fin-negozju tal-familja biex ikollhom garanzija ta' sħubija obbligatorja 
fl-iskema tas-sigurtà soċjali2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Frar 1997 dwar is-sitwazzjoni tal-konjugi li jgħinu lil dawk li 
jkollhom xogħol indipendenti (ĠU C 85 tas-17.03.1997, p. 186).  
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