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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 r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2008 
(COM(2008)0010)1 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 jfixklu l-ugwaljanza waqt il-ħajja tax-xogħol u wara,

B. Billi m'hemmx linji gwida speċifiċi dwar il-ġeneru fl-ESS u lanqas fil-pilastru ta' l-
ugwaljanza fl-opportunitajiet,

C. Billi, konsegwentement, ir-reviżjoni ta' paragun ta' l-2007 tas-27 Stat Membru u tat-3 Stati 
EFTA tindika li l-mainstreaming tal-ġens, fil-biċċa l-kbira, huwa nieqes mill-politiki dwar ix-
xogħol,

D. Billi l-Istrateġija Flessigurtà tqajjem aspettattivi għal rikonċiljazzjoni aħjar tal-professjoni u l-
ħajja privata tan-nisa u l-irġiel; billi mhux l-Istati Membri kollha se jilħqu l-miri ta' 
Barċellona sa l-2010; billi faċilitajiet ta' kura għall-membri tal-familja dipendenti, barra t-tfal, 
għadhom mhux inkorporati fl-istrateġiji tal-politiki;

1. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iteju l-mainstreaming tal-ġens f'kull 
politika ta' xogħol u ta' sigurtà soċjali, partikularment fl-Istrateġija Flessigurtà;

2. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżviluppaw strumenti li jiżguraw li 
kwalifiki edukattivi għolja fost in-nisa jirriżultaw f'"impjiegi aħjar".

3. Ifakkar ir-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004 dwar ix-xogħol, il-familja u l-ħajja 
privata2 u jistieden 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 li jiffaċilitaw il-qsim b'mod uguali tal-
kura tal-membri tal-familja dipendenti bejn in-nisa u l-irġiel;

4. Jenfasizza l-irwol ta' min iħaddem fil-ħolqien ta' organizzazzjoni tax-xogħol moderna u ta' l-
Istati Membri fil-provvista ta' servizzi aċċessibbli u bi prezz li jista' jintlaħaq sabiex ikun 
hemm rikonċiljazzjoni aħjar bejn il-professjoni u l-ħajja tal-familja;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex isegwu l-objettiv ta' indipendenza ekonomika ugwali għan-
nisa u l-irġiel;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex iwaqqfu mekkaniżmi li jiżguraw trattament ekwu għan-
nisa u l-irġiel fir-rigward tal-pensjoni.

                                               
1  Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni - Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2008.
2  ĠU C 102 E,  28.4.2004, p. 492.
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