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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2007
(2007/2065(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3(2) u 141 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel - 2007 (COM(2007)0049),

– wara li kkunsidra l-istrateġija ta' qafas Komunitarja dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi 
(2001-2005) (COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-Kummissjoni għall-2000, 2001, 
2002, 2004, 2005 u 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044 u COM(2006)0071),

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill
Ewropew f'Marzu 2006,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni komuni adottata fl-4 ta' Frar 2005 mill-ministri ta' l-
Istati Membri ta' l-UE responsabbli għall-politiki dwar ugwaljanza bejn is-sessi,

– wara li kkunsidra l-pjan ta' direzzjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 
(COM (2006)0092);

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi adottat mill-
imsieħba soċjali Ewropej fit-22 ta' Marzu 2005,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, tal-Kumitat għall-Biedja u l-
Iżvilupp Rurali, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-Kumitat għal-Libertajiet 
Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A6-0000/2007),

A. billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri dan l-aħħar ġeddew l-impenn tagħhom favur l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-aktar bil-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel msemmi hawn fuq u bil-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

B. billi hemm dimensjoni ċara ta' ġeneru fl-isfida demografika li l-Ewropa qed tiffaċċja u l-
politiki ta' ugwaljanza bejn is-sessi huma mod fundamentali biex jintlaqgħu dawn l-isfidi,

  
1 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
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C. billi l-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, il-ħajja tal-familja u l-ħajja privata għan-
nisa u għall-irġiel hija essenzjali għall-promozzjoni tad-dħul, dħul mill-ġdid u d-dewmien 
fit-tul tan-nisa fis-suq tax-xogħol,

D. billi s-segregrazzjoni fl-edukazzjoni u l-persistenza ta' l-isterjotipi tal-ġeneru fl-għażla ta' 
l-oqsma ta' studju għandhom diffużi u għandhom konsegwenzi ħżiena fuq il-pożizzjoni 
komparattiva tan-nisa f'ċerti setturi tas-suq tax-xogħol, partikularment dawk relatati ma' 
teknoloġija avvanzata,

E. billi waqt il-Kunsill tar-Rebbiegħa tal-2006 il-Kunsill mill-ġdid irrikonoxxa li politiki 
dwar ugwaljanza bejn is-sessi huma strumenti essenzjali għat-tkabbir ekonomiku,

F. billi r-rapport tal-Kummissjoni jenfasizza r-riżultat pożittiv għar-rati ta' impjieg tan-nisa 
fejn sitt miljun mit-tmien miljun impjieg maħluqa fl-UE mill-2000 ittieħdu minn nisa, 
iżda fl-istess ħin jgħid li hemm varjazzjonijiet sinifikanti fir-rati ta' impjieg ta' gruppi 
differenti ta' età,

G. billi mir-rapport preċedenti ma kien hemm l-ebda evoluzzjoni sostanzjali rigward id-
differenza fil-pagi bejn il-ġeneri (li hija ta' medja ta' 15% fl-UE), li turi biċ-ċar li ma 
kienx hemm progress veru fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' paga ndaqs għal xogħol 
ta' valur indaqs, li kien introdott tletin sena ilu mid-Direttiva tal-Kunsill 75/117/KEE ta' l-
10 ta' Frar 1975 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jikkonċernaw l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa1,

H. billi stħarriġ tal-Eurobarometer fl-2003 wera li l-fatturi ewlenin li jżommu lill-missierijiet 
milli jieħdu aktar responsabilitajiet domestiċi u tal-familja mhumiex biss ta' natura 
finanzjarja iżda jikkonċernaw ukoll il-biża ta' konsegwenzi negattivi fl-iżvilupp tal-
karriera,

I. billi r-rati ta' impjieg għan-nisa bi tfal żgħar fil-medja huma, fil-medja tagħhom, aktar 
baxxi minn dawn ta' nisa mingħajr tfal filwaqt li għall-irġiel id-dejta turi sitwazzjoni bil-
kontra,

J. billi l-Istati Membri li adottaw politiki ta' rikonċiljazzjoni kemm għan-nisa kif ukoll 
għall-irġiel għandhom rati ogħla ta' twelid, perċentwali ogħla ta' nisa fis-suq tax-xogħol u 
rati ta' impjieg ogħla,

K. billi l-imsieħba soċjali għandhom irwol importanti fid-definizzjoni ta' azzjonijiet favur l-
ugwaljanza bejn is-sessi fuq livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali, settorjali u korporattiv, 
u politiki ta' konċiljazzjoni b'suċċess jeħtieġu sħubija bejn minn jimpjega, l-impjegati u l-
awtoritajiet pubbliċi,

L. billi l-aqwa prattiki juru li azzjonijiet ta' konċiljazzjoni fuq livell mikroekonomiku 
jwasslu għal anqas tibdil u assenteiżmu ta' l-istaff, impenn u produttività ogħla, u jattiraw 
ħaddiema effiċjenti u mmotivati,

  
1 ĠU L 45, 19.12.1975, p. 19.
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1. Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tintensifika l-azzjonijiet tagħha li jippromwovu l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fokus tar-rapport tal-Kummissjoni fuq kwistjonijiet ta' impjieg 
bħalma hija d-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri, il-konċiljazzjoni bejn il-familja u x-
xogħol u d-Direttivi dwar it-trattament indaqs, peress li l-indipendenza ekonomika għan-
nisa hija waħda mill-prijoritajiet tal-Pjan ta' direzzjoni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel;

3. Jinsisti dwar il-ħtieġa li jkun hemm rabta ċara u permanenti bejn ir-rapporti annwali dwar 
l-ugwaljanza u l-prijoritajiet iddefiniti fil-Pjan Direzzjonali sabiex ikun implimentat ċiklu 
effiċjenti ta' ppjanar, monitoraġġ u evalwazzjoni ta' politiki ta' ugwaljanza bejn is-sessi; 
jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex taħdem favur it-twettiq ta' dan iċ-ċiklu;

4. Ifakkar fit-talba li għamel fir-riżoluzzjoni tat-2 ta' Frar 2006 dwar l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea1 li talbet li l-Kummissjoni tissorvelja l-konformità mill-
Istati Membri ma' l-'acquis communautaire' fil-qasam ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-
irġiel fil-politiki kollha, partikularment politiki ta' impjieg iżda wkoll l-aċċess għall-
prodotti u s-servizzi, u l-forniment tagħhom; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni 
sabiex twettaq studju dwar kif l-Istati Membri jimplimentaw il-leġiżlazzjoni Komunitarja 
fil-qasam ta' l-ugwaljanza u sabiex jieħdu azzjoni adegwata fil-każ li ma jkunx hemm 
traspożizzjoni jew ikun hemm ksur;

5. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw lill-Kummissjoni fil-monitoraġġ ta' l-
implimentazzjoni ta' miżuri nazzjonali sabiex jevalwaw l-effettività tal-politiki, l-aktar 
fir-rigward ta' drittijiet statutorjali u skemi ta' pensjoni;

6. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jipproponu miżuri speċifiċi biex jiġġieldu l-
inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel ikkawżati minn waqfiet (interruzzjonijiet) fl-impjieg u 
biex inaqqsu l-effetti negattivi tagħhom fuq karrieri, pagi u drittijiet ta' pensjoni;

7. Jilqa' b'sodisfazzjon il-proċedura konsultattiva ma' l-imsieħba soċjali mnedija mill-
Kummissjoni sabiex ittejjeb kemm l-oqfsa leġiżlattivi u non-leġiżlattivi ta' konċiljazzjoni 
bejn il-ħajja professjonali, il-ħajja tal-familja u l-ħajja privata; jinkuraġġixxi l-
Kummissjoni sabiex mingħajr dewmien tniedi t-tieni fażi tal-konsultazzjoni;

8. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiġbor u tqassam l-aħjar prattiki fir-rigward tal-politiki 
dwar l-ambjent tax-xogħol li jippermettu bilanċ effettiv bejn il-ħajja u x-xogħol;

9. Jinnota li r-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol, privata u tal-familja hija kwistjoni 
importanti u waħda mill-elementi ewlenin sabiex jiżdied l-impjieg u jitnaqqas il-piż tat-
tixjiħ demografiku;

10. Jinnota li l-globalizzazzjoni kienet forza pożittiva li waħedha ppermettiet lin-nisa madwar 
id-dinja jilħqu l-potenzjal tagħhom;

  
1 ĠU C 288 E, 25.112006, p. 73
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11. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiffoka speċifikament fuq l-ostakli li jżommu lin-nisa 
milli jieħdu l-ogħla impjiegi, sabiex tevalwa d-dimensjoni strutturali ta' dan il-fenomenu;

12. Jappella sabiex tingħata attenzjoni speċifika għas-sitwazzjoni tan-nisa li jappartjenu għal 
minoranzi etniċi, peress li l-marġinalizzazzjoni tagħhom hija msaħħa mid-
diskriminazzjoni multipla kemm minn barra l-komunitajiet tagħhom, kif ukoll fi 
ħdanhom;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jintensifikaw l-iskambju ta' l-aħjar 
prattiki dwar in-non-diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol sabiex jippromwovu d-dinamika 
ugwaljanza-effiċjenza fir-rigward ta' l-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali;

14. Iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jimmutwalizzaw l-ispejjeż tal-benefiċċji tal-maternità u 
tal-liv tal-ġenituri biex jiżguraw li n-nisa ma jibqgħux jirrappreżentaw sors ta' xogħol li 
jinvolvi aktar spejjeż mill-irġiel;

15. Huwa mħasseb li, minkejja l-progress kollu li sar, in-nisa, l-aktar in-nisa xjuħ u l-
ommijiet waħidhom, għadhom fir-riskju ta' l-esklużjoni u tal-faqar; 

16. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jieħdu azzjoni biex iwaqqfu l-prattika li jallokaw 
xogħol permanenti lil impjegati part-time, li l-aktar li tinsab huwa fis-settur pubbliku;

17. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex tagħti impuls ġdid għall-ilħuq ta' l-
objettivi maqbula fil-Kunsill Ewropew ta' Barcelona ta' l-2002 sabiex jeliminaw l-ostakli 
għall-parteċipazzjoni ndaqs tan-nisa u ta' l-irġiel fis-suq tax-xogħol u sabiex jintroduċu, 
sa l-2010, kura tat-tfal għal 90% tat-tfal bejn l-età ta' 3 snin u l-età obligatorja sabiex 
jattendu l-iskola, u għal talanqas 33% tat-tfal taħt it-3 snin, l-aktar permezz ta' fondi 
strutturali; jinkuraġġixxi lill-Kummissjoni sabiex tipproponi, kif previst, fl-2008, 
komunikazzjoni li tistipola l-passi ulterjuri li jridu jittieħdu fil-livelli kollha sabiex 
jintlaħqu dawn l-objettivi;

18. Jitlob lill-Kummissjoni sabiex fil-ġejjieni, fir-rapporti annwali dwar l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel, tinkludi fatti u statistiki minn pajjiżi ta' adeżjoni u pajjiżi kandidati;

19. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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