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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 tiegħu għal riżoluzzjoni: 

- wara li kkunsidra d-Dirtettiva 2002/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' 
Settembru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/207/KEE dwar l-implimentazzjoni 
tal-prinċipju tat-trattament ugwali għall-irġiel u għan-nisa fir-rigward ta' l-aċċess għall-
impjiegi, it-taħriġ vokazzjonali u l-promozzjoni, kif ukoll il-kundizzjonijiet tax-xogħol¹,

A. billi l-mobilità tal-ħaddiem hija strument prinċipali sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' l-
Istrateġija ta' Liżbona għalkemm għadha baxxa, anke fost in-nisa,

B. billi s-suq tax-xogħol dinamiku jpoġġi sfidi serji għall-ħaddiema speċjalment għan-nisa 
bit-tfal, iġegħelhom jagħmlu kompromessi bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja,

C.    billi l-adattament mhux suffiċjenti ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali fl-Istati Membri joħloq 
diffikultajiet għan-nisa, fir-rigward tat-tqala, it-trobbija tat-tfal, l-opportunitajiet ta' 
karriera aħjar, eċċ.,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-bżonnijiet speċifiċi tal-ħaddiema nisa 
mobbli ta' kull età u biex tinkludi passi konkreti ħalli jintlaħqu dawn il-bżonnijiet fl-erba' 
oqsma tal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Mobilità tax-Xogħol;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tirriċerka d-dimensjoni tas-sess fil-mobilità tax-xogħol u 
biex tirrakkomanda strumenti flessibbli biex jegħlbu l-ostakli li baqa' għan-nisa;

3. Jipproponi lill-Kummissjoni sabiex torganizza kampanji ta' informazzjoni għal tfajliet  u 
nisa żgħar dwar il-possibiltajiet ta' mobilità ta' xogħol, sabiex ikun iffaċilitat l-adattament 
tagħhom għas-suq dinamiku tax-xogħol;

4. Jistieden lill-Istati Membri u dawk interessati biex jikkunsidraw u jneħħu l-ostakli għall-
mobilità tax-xogħol lin-nisa, billi jipprovdu: aċċess ġust għal xogħol li jeħtieġ kwalifika u 
pożizzjonijiet ta' livell għoli, ħlas indaqs, ħin ta' xogħol flessibbli, kura tas-saħħa 
adegwata u servizzi ta' kura tat-tfal, faċilitajiet ta' kwalità tajba ta' edukazzjoni għat-tfal, 
it-trasferiment tad-drittijiet tal-pensjoni, l-eliminazzjoni ta' l-isterjotipi tas-sessi, eċċ.;

5. Jirrakkomanda li l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jippromovu b'mod attiv 
xogħol speċjali, taħriġ, edukazzjoni, tagħlim minn distanza u programmi tal-lingwi sabiex 
jinħoloq suq tax-xogħol aktar "favur in-nisa" u biex tkun tista' tiġi rrikonċiljata l-ħajja 
professjonali ma' dik tal-familja;

6. Jagħraf il-proposta tal-Kummissjoni biex issaħħaħ il-kapaċità tan-netwerk TRESS u biex 
issaħħaħ l-iskop u l-kwalità ta' l-EURES billi tinkludi n-nisa bħala kategorija speċifika ta' 
ħaddiema.
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