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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fiz-zoni rurali ta’ l-UE
(2007/2117(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b’mod partikulari l-
Artikoli 3 u 13,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2006/144/KE ta’ l-20 ta’ Frar dwar il-linji 
gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 2007-
2013)1,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta’ l-20 ta’ Settembru 
2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp 
Rurali (EAFRD)2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1974/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 
li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (EAFRD)3,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 
dwar l-iffinanzjar tal-politika agrikola komuni4,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar “L-Impjieg fiz-
zoni rurali fil-qafas ta’ l-Istrateġija Ewropea għall-Impjieg”5,

– wara li kkunsidra l-“Evalwazzjoni tas-Sistema ta’ l-UE għall-Iżvilupp Sostenibbli (UE 
SDS) - Strateġija Mġedda”6,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew tar-
Rebbiegħa intitolata “Naħdmu flimkien għat-tkabbir ekonomiku u għall-impjiegi. Bidu 
ġdid għall-Istrateġija ta’ Liżbona” (COM(2005)0024),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Niġġieldu kontra l-
inugwaljanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel” (COM(2007)0424),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “L-impjiegi f’zoni rurali: 
innaqqsu d-differenzi fl-impjiegi” (COM(2006)0857) u d-dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff 
tal-Kummissjoni mehmuż magħha (SEC(2006)1772),

  
1 ĠU L 55, 25.2.2006, p. 20.
2 ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.
3 ĠU L 368, 23.12.2006, p. 15.
4 ĠU L 209, 11.8.2005, p.1.
5 ĠU C 186, 6.8.2003, p. 3.
6 Dokument tal-Kunsill 10117/2006, 9.6.2006.
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– wara li kkunsidra l-pubblikazzjoni “Nisa attivi fl-iżvilupp rurali: Niżguraw il-ġejjieni ta’ 
l-Ewropa rurali”1,

– wara li kkunsidra s-SERA - L-Istudju dwar l-Impjiegi f'Zoni Rurali 2006,

– wara li kkunsidra l-Iżvilupp Rurali fl-Unjoni Ewropea - Informazzjoni Statistika u 
Ekonomika, Rapport 2006,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta’ Marzu 2000 li 
sar f’Liżbona dwar l-Istrateġija ta’ Liżbona għall-impjiegi u t-tkabbir,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tat-Tieni Konferenza Ewropea dwar l-Iżvilupp Rurali 
li saret f’Salzburg fit-12-14 ta’ Novembru 2003 “Niżirgħu ż-żerriegħa għall-ġejjieni taz-
zoni rurali - nibnu politika biex iseħħu l-ambizzjonijiet tagħna”,

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tax-
Xogħol u tal-Ħajja (Eurofound) dwar “L-Ewwel Stħarriġ dwar il-Kwalità tal-Ħajja 
Ewropea: Differenzi bejn iz-zoni urbani u rurali”, “Il-kapital soċjali u l-ħolqien ta’ l-
impjiegi fl-Ewropa rurali”, “L-intraprenditorija tan-nisa f’zoni rurali”, 

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2005/600/KE tat-12 ta’ Lulju 2005 dwar 
Linji gwida għall-politika dwar l-impjiegi ta' l-Istati Membri2,

– wara li kkunsidra r-Rapport Konġunt dwar il-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali3,

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill 
Ewropew ta’ Brussell tat-23-24 ta’ Marzu 2006,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ġunju 1993 dwar l-evalwazzjoni tax-
xogħol li jsir min-nisa mingħajr salarju4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Lulju 2003 dwar In-Nisa tar-reġjuni rurali 
ta’ l-Unjoni fil-kuntest tal-politika agrikola komuni CAP5, ir-riżoluzzjoni tat-13 ta’ Marzu 
2007 dwar l-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel: pjan direzzjonali 2006 - 20106,

– 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 (A6-0000/2007),

A. billi, minn perspettiva Ewropea, iz-zoni rurali7 huma parti mill-Politika Agrikola Komuni 

  
1 Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura, Kummissjoni Ewropea 2000
2 ĠU L 205, 6.8.2005, p 21.
3 Dokument tal-Kunsill 6694/07, 23.2.2007.
4 ĠU C 194, 19.7.1993, p. 389.
5 ĠU C 47 E, 24.3.2004, p. 676.
6 Testi Adottati, P6_TA(2007)0063.
7 Din id-definizzjoni ta’ zoni rurali kienta adottata fil-kuntest tad-Deċiżjoni 2006/144/KE. Il-Kummissjoni użat 
il-metodoloġija OECD b’mod konsistenti. Il-metodoloġija OECD hija bbażata fuq id-densità tal-popolazzjoni 
(OECD, Noħolqu indikaturi rurali għat-tfassil tal-politika territorjali, Pariġi, 1994). Hija bbażata fuq approċċ 
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(CAP), billi r-riżoluzzjoni preżenti tittratta t-tieni pilastru tal-CAP, i.e. l-iżvilupp rurali u 
billi l-politika soċjali u ekonomiċi jridu jitqiesu wkoll,

B. billi wieħed mill-objettivi ewlenin tal-politika għall-iżvilupp rurali ta’ l-Unjoni Ewropea 
huwa li tittejjeb il-kwalità tal-ħajja fiz-zoni rurali u li tiġi promossa d-diversifikazzjoni ta’ 
l-attivitajiet ekonomiċi,

C. billi biex iz-zoni rurali jsiru aktar attraenti jeħtieġ li jitħeġġeġ it-tkabbir sostenibbli u li 
jinħolqu opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, partikolarment għan-nisa u ż-żgħażagħ,

D. billi l-bidliet ekonomiċi u soċjali li qed isiru fiz-zoni rurali ma jaffettwawx in-nisa kollha 
bl-istess mod, għaliex jagħtu l-opportunitajiet lil xi wħud iżda joħolqu sfidi kbar għal 
oħrajn,

E. billi l-objettivi ta’ Liżbona dwar il-ħolqien tat-tkabbir u l-promozzjoni ta’ ekonomiji ta’ 
inklużjoni soċjali jistgħu jintlaħqu biss billi jintuża għalkollox il-potenzjal sinifikanti tan-
nisa fis-suq tax-xogħol kemm fiz-zoni rurali kif ukoll f’dawk urbani,

F. billi r-rati ta’ l-impjieg kemm ta’ l-irġiel kif ukoll tan-nisa huma aktar baxxi fiz-zoni 
rurali, u barra minn hekk ħafna nisa qatt ma jidħlu fis-suq tax-xogħol u, għalhekk, la huma 
reġistrati bħala qiegħda u lanqas m’huma inklużi fi statistika dwar il-qgħad, u billi z-zoni 
rurali huma affettwati ħażin min-nuqqas ta’ impjiegi ta’ kwalità għolja,

G. billi ħafna nisa fiz-zoni rurali huma impjegati biex jagħmlu xogħlijiet li jistgħu jitqiesu 
bħala attività professjonali iżda m’humiex rikonoxxuti, mħarsa jew mħallsa bħala 
professjonisti,

H. billi teżisti diversità kbira ta’ sitwazzjonijiet fiz-zoni rurali bejn l-Istati Membri u fl-Istati 
Membri u billi, għaldaqstant, ir-reġjuni rurali b’potenzjali ta’ żvilupp differenti jridu 
jingħataw appoġġ xieraq, u hekk ukoll in-nies li jgħixu hemm,

I. billi z-zoni rurali jistgħu joffru kwalità ta’ ħajja għolja għall-familji bit-tfal u għall-anzjani 
iżda għadhom jiffaċċjaw bosta sfidi bħan-nuqqas ta' infrastruttura għat-taħriġ, u ta' 
servizzi ta' interess soċjali bħall-faċilitajiet xierqa għall-kura tat-tfal, għall-kura ta’ l-
anzjani jew għall-morda kif ukoll il-pressjoni minn ristrutturar agrikolu kontinwu u minn 
problemi ambjentali,

J. billi l-kontribut sinifikanti li jagħtu n-nisa lill-iżvilupp lokali u tal-komunità m’huwiex 
    

f’żewġ stadji. L-ewwel, l-unitajiet lokali (eż. il-muniċipalitajiet) jitqiesu bħala rurali jekk id-densità tal-
popolazzjoni tagħhom hija inqas minn 150 abitant għal kull kilometru kwadru. Imbagħad, ir-reġjuni (eż. NUTS 3 
jew NUTS 2), huma kklassifikati f’wieħed mit-tliet kategoriji li ġejjin:

• Reġjun Il-Biċċa l-Kbira Rurali (PR) : jekk aktar minn 50% tal-popolazzjoni tar-reġjun tgħix f’komuni 
rurali (b'inqas minn 150 abitant/km2)

• Reġjun Intermedju (IR) : jekk 15% sa 50% tal-popolazzjoni tar-reġjun tgħix f’unitajiet lokali rurali
• Reġjun Il-Biċċa l-Kbira Urban (PU) : jekk anqas minn 15% tal-popolazzjoni tar-reġjun tgħix f’

unitajiet lokali rurali.
L-1284 reġjun NUTS 3 ta’ l-UE b’27 pajjiż huma mqassma ndaqs bejn it-tliet kategoriji rurali 
u urbani. Bħalissa l-Kummissjoni qed taħdem fuq definizzjonijiet alternattivi li jirriflettu aħjar 
id-diversità ta’ zoni l-biċċa l-kbira rurali, inklużi zoni peri-urbani. 
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rifless fil-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet,

K. billi huma l-aktar in-nisa li joffru li jagħmlu xogħol volontarju li huwa l-bażi tal-koerenza 
fundamentali tal-ħajja fis-soċjetà,

L. billi z-zoni rurali huma affettwati b’mod partikulari minn popolazzjoni li qed tixjiħ, minn 
densità tal-popolazzjoni baxxa u mit-tnaqqis tal-popolazzjoni f’xi zoni,

M. billi l-eżodu (outmigration) tan-nisa li huma attivi ekonomikament għadu jikkawża ċertu 
“maskulinizzazzjoni” tal-popolazzjoni rurali, b’konsegwenzi negattivi għall-kwalità tal-
ħajja tal-komunità u għar-rati ta’ fertilità,

N. billi n-nisa b’mod partikulari fiz-zoni rurali jitilfu ħafna ħin biex iwasslu lit-tfal tagħhom u 
lil membri oħra tal-familja għand it-tobba, l-iskola u biex jipprattikaw l-isports, u billi, fl-
istess ħin, ż-żgħażagħ jibqgħu lura minħabba n-nuqqas ta' servizzi tat-trasport pubbliku u 
għalhekk għandhom inqas opportunitajiet biex isibu taħriġ jew xogħol vokazzjonali,

O. billi z-zoni rurali joffru opportunitajiet veri minħabba l-potenzjal tagħhom għat-tkabbir 
f’oqsma ġodda u li joffru faċilitajiet rurali u turiżmu, li jitmexxa l-aktar min-nisa u huwa 
fattur ekonomiku kbir għal zoni sottożviluppati iżda pittoreski,

P. billi għandu jitqies aktar l-ibbaġittjar skond is-sessi bil-għan ta’ governanza effikaċi tal-
programmi għall-iżvilupp rurali,

1. Huwa konvint li l-integrazzjoni tas-sessi fis-settur rurali hija strateġija importanti ħafna 
mhux biss għall-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa iżda għat-tkabbir 
ekonomiku u l-iżvilupp rurali sostenibbli wkoll;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex ittejjeb id-dejta statistika u l-informazzjoni dwar dan il-
fenomenu u biex tanalizza il-karatteristiċi, ir-raġunijiuet ewlenin u l-konsegwenzi ta' l-
eżodu minn zoni rurali fl-UE; jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji bil-
għan li jitrażżan l-eżodu ta’ nisa b’livell għoli ta’ edukazzjoni minn zoni rurali;

3. Jistieden lill-Istati Membri biex, b’kollaborazzjoni mal-gvern lokali, joħolqu inċentivi 
għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-forza tax-xogħol bil-għan li tkun ittrattata l-problema tal-
faqar u l-esklużjoni soċjali fiz-zoni rurali; jinnota li hemm ħafna faqar fil-komunitajiet 
rurali, speċjalment fl-Istati Membri l-ġodda;

4. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi statistika dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali 
suddiviża mhux biss skond is-sess iżda anke skond id-dimensjoni urbana/rurali;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw it-tranżizzjoni minn zoni rurali bbażati fuq l-
agrikoltura għal zoni rurali bbażati fuq l-ekonomija;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw politiki li jtejbu l-kundizzjonijiet ġenerali 
ta’ l-għajxien tan-nisa fiz-zoni rurali u li jissalvagwardjaw il-ġejjieni taz-zoni rurali billi 
jingħataw servizzi rurali, i.e. servizzi postali, servizzi ta' broadband, ċentri kulturali u 
sportivi, pumpiera u servizzi pubbliċi ġenerali;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu l-intraprenditorija tan-nisa, jappoġġjaw in-
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netwerks tan-negozji tan-nisa, iħarrġu/jikkowċjaw mudelli jew gruppi ta' intraprendituri 
nisa u jfasslu inizjattivi bil-għan li jitjiebu l-attitudni, il-ħiliet u l-kapaċitajiet 
intraprenditorjali tan-nisa fiz-zoni rurali;

8. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu appoġġ ideoloġiku u finanzjarju għal xogħol onorarju 
jew xogħol volontarju;

9. Jistieden lill-Istati Membri biex, b’koperazzjoni ma’ l-awtoritajiet reġjonali, jinkoraġġixxu 
t-twaqqif ta’ ċentri tar-riżorsi reġjonali għan-nisa bil-għan li n-nisa jingħataw l-
opportunitajiet, partikolarment dawk bejn il-25 u s-60 sena li huma qiegħda, u biex 
jappoġġjawhom biex jibdew jaħdmu għal rashom jew biex jiżviluppaw servizzi fil-
komunitajiet tagħhom stess permezz tal-konsultazzjoni mal-poplu u l-evalwazzjoni tal-
ħtiġijiet;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu l-faċilitajiet ta’ l-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll l-
infrastruttura għall-kura tat-tfal, għall-kura ta’ l-anzjani u tal-persuni b’diżabilità u s-
servizzi tas-saħħa, u biex itejbu speċjalment id-disponibilità tal-kura tas-saħħa fil-qrib; 
jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu l-forniment ta’ servizzi paramediċi fiz-zoni 
rurali;

11. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jieħdu ħsieb in-nuqqas ta’ infrastruttura tajba għat-trasport 
tajba fiz-zoni rurali u biex jiżviluppaw politiki pożittivi sabiex jitjieb l-aċċess għat-trasport 
għal kulħadd għaliex it-tasport għadu fattur li jsaħħaħ l-esklużjoni soċjali u l-inugwaljanza 
fis-soċjetà, li jaffettwaw l-aktar lin-nisa;

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-qafas tar-reviżjoni tal-programmi għall-iżvilupp rurali, 
timmoniterja mill-qrib l-integrazzjoni tal-prospettiva tas-sessi fil-programmi għall-
iżvilupp rurali mressqa mill-Istati Membri;

13. Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw kumpaniji li jinvestu f’zoni rurali u li joffru 
impjiegi ta’ kwalità għolja lin-nisa;

14. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali rilevanti biex jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni tan-nisa fi Gruppi għal Azzjoni Lokali u l-iżvilupp ta’ sħubijiet lokali fil-
qafas tal-programm Leader kif ukoll biex jiggarantixxu parteċipazzjoni bbilanċjati bejn is-
sessi fil-bordijiet tal-maniġment;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni kif ukoll lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-
Reġjuni u lill-eżekuttiv u l-korpi elettivi responsabbli għall-opportunitajiet indaqs f’livell 
lokali, reġjonali u nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Għan-nisa, il-ħajja fiz-zoni rurali toħloq kwantità kbira ta’ opportunitajiet u ta’ problemi.

L-iżvilupp taz-zoni rurali ma jistax ikun ibbażat biss fuq l-agrikoltura, u d-diversifikazzjoni 
kemm fil-qasam agrikolu kif ukoll f’oqsma oħra hija indispensabblisabiex ikun promoss l-
iżvilupp rurali sostenibli u vijabbli1.

Skond l-istimi tal-Kummissjoni Ewropea, iz-zoni rurali fl-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw 
92% tat-territorju u 56% tal-popolazzjoni. Huma varjati b’mod impressjonanti fir-rigward ta’ 
l-istruttura soċjali u ekonomika, tal-ġografija u tal-kultura. L-ekonomiji rurali jipproduċu 45% 
tal-GVA u jipprovdu 53% ta’ l-impjiegi, iżda għadhom lura fir-rigward tan-numru ta' 
indikaturi soċjoekonomiċi meta mqabbla ma' zoni mhux rurali2. Iz-zoni rurali joffru 
opportunitajiet veri fir-rigward tal-potenzjal tagħhom għat-tkabbir f’oqsma ġodda, tal-
provvediment ta’ faċilitajiet rurali u tat-turiżmu, u tal-faxxinu tagħhom bħala post fejn wieħed 
jgħix u jaħdem, ta’ l-irwol tagħhom bħala għajn ta’ riżorsi naturali u ta’ xenarji ta’ valur kbir, 
tal-lokalitajiet tagħhom bi storja għanja u fdalijiet arkitettoniċi, u taz-zoni protetti bħall-parks 
reġjonali jew nazzjonali. 

Il-proċessi tal-globalizzazzjoni għandhom effetti differenti fuq diversi zoni rurali, li jwasslu 
għar-ristrutturar u t-tnaqqis tal-qasam agrikolu, għat-tkabbir tal-qasam tas-servizzi u għal 
enfasi akbar fuq it-teknoloġija. Dawn il-bidliet ekonomiċi u soċjali li qed iseħħu jaffettwaw 
lin-nisa. In-nisa rurali m’humiex grupp omoġenju; għalhekk, dawn il-bidliet jaffettwaw lin-
nisa b’diversi modi. Is-sitwazzjoni partikulari tagħhom tiddependi minn bosta fatturi: il-
ħtiġijiet u l-interessi tan-nisa jvarjaw hekk kif ivarjaw l-opportunitajiet u l-isfidi li jiffaċċjaw. 

Fl-20 ta’ Frar 2006 l-Kunsill Ewropew adotta Linji gwida strateġiċi għall-iżvilupp rurali. L-
involviment sħiħ tan-nisa u l-kontribut tan-nisa għat-tiġdid tal-komunitajiet lokali, it-twaqqif 
ta’ negozji ġodda u l-użu sħiħ tar-riżorsi umani huma kruċjali biex jiġu ssodisfati l-prijoritajiet 
stipulati fil-Linji gwida, speċjalment biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja fiz-zoni rurali, titħeġġeġ 
id-diversifikazzjoni ta’ l-ekonomija rurali, u biex tittejjeb il-kompetittività taz-zoni rurali. 
Barra minn hekk, il-garanzija li n-nisa u l-irġiel ikollhom opportunitajiet indaqs hija essenzjali 
għas-sostenibilità ta’ l-iżvilupp rurali.

Skond l-objettivi stipulati fil-Kunsill Ewropew ta’ Liżbona fl-2000, sa l-2010 l-Unjoni 
Ewropea għandha ssir l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien l-iktar kompetittiva u dinamika fl-
Ewropa, li tkun kapaċi tkabbar l-ekonomija b’mod sostenibbli kif ukoll ittejjeb il-kwalità ta’ l-
impjiegi u żżid l-koeżjoni soċjali. Biex jintlaħqu l-objettiv ta’ Liżbona jinħtieġ li jitjiebu aktar 
l-isforzi li jsiru mill-Istati Membri, speċjalment fir-rigward ta’ l-aċċess tan-nisa għas-suq tax-
xogħol. In-nisa għandhom rwol kruċjali fl-iżvilup soċjopolitiku, soċjali, ekonomiku u 
ambjentali taz-zoni rurali. Iz-zoni rurali ta’ l-Ewropa jridu jisfruttaw għalkollox il-potenzjal 

  
1 Dikjarazzjoni finali “Niżirgħu ż-żerriegħa għall-ġejjieni taz-zoni rurali - nibnu politika biex iseħħu l-
ambizzjonijiet tagħna”, Il-Konferenza Ewropea dwar l-Iżvilupp Rurali, 12 ta’ Novembru 2003, Salzburg.
2 L-evalwazzjoni ta' l-impatt.
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tagħhom inkella hemm ir-riskju li jibqgħu lura u ma jilħqux l-objettivi ta’ Liżbona, 
partikolarment fiz-zoni l-aktar imbiegħda u fiz-zoni l-aktar agrikoli.

Diffikultajiet

Minkejja l-predominanza taz-zoni urbani u l-attenzjoni li jingħataw il-metropoli fid-diskorsi 
tar-rappreżentanti eletti, ta’ l-eżekuttivi u ta’ min jieħu d-deċiżjonijiet tal-gvernijiet ċentrali, 
lokali, metropolitani u reġjonali kif ukoll mill-midja, parti kbira mill-ħajja soċjali u 
ekonomika sseħħ fiz-zoni rurali. Għalkemm m’hemmx dubju li l-bliet jikkontribwixxu biex 
jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-aġenda ta’ Liżbona, l-iżvilupp sostenibbli taz-zoni rurali joffri 
opportunitajiet li huma vitali għat-tkabbir ta’ l-ekonomija ta’ l-UE.

L-indikaturi juru li r-rati ta’ l-impjieg kemm ta’ l-irġiel kif ukoll tan-nisa huma aktar baxxi 
fiz-zoni rurali. Barra minn hekk, f’ħafna pajjiżi ta’ l-UE l-qgħad, flimkien ma’ nuqqas ta’ 
diversifikazzjoni fl-impjiegi, huwa ogħla fost in-nisa milli fost l-irġiel rurali. 
Tradizzjonalment ir-rati ta’ l-attività tan-nisa huma aktar baxxi fiz-zoni rurali billi n-nisa li 
jaħdmu fil-farms mhux dejjem jingħaddu mal-forza tax-xogħol u jeżistu anqas opportunitajiet 
ta’ impjieg meta mqabbla maz-zoni urbani. 

Iz-zoni rurali qed jgħaddu minn tibdil demografiku, soċjali u kulturali. It-tixjiħ demografiku, 
billi huwa kwistjoni importanti madwar l-Ewropa kollha, huwa evidenti speċjalment fiz-zoni 
l-biċċa l-kbira rurali ta’ xi Stati Membri. In-nisa għandhom rwol ewlieni fill-kura primarja lit-
tfal u lil nies dipendenti oħra. In-nisa jadattaw il-ħin tax-xogħol tagħhom biex jissodisfaw l-
obbligu tagħhom li jieħdu ħsieb l-oħrajn, u għalhekk ikollhom konsegwenzi fil-futur qarib u 
fil-futur imbiegħed fir-rigward tal-karriera, il-paga u l-pensjoni. Dan japplika wkoll għaz-zoni 
urbani, iżda hemmhekk l-infrastruttura hija aqwa u s-soltu l-vjaġġi huma iqsar, għaliex kollox 
huwa iktar ċentralizzat.

Iz-zoni rurali ta’ l-Ewropa huma diversi u jinkludu ħafna reġjuni ewlenin. Madankollu, ċerti 
zoni rurali, b’mod partikulari dawk fejn naqset il-popolazzjoni, li huma l-aktar imbiegħda jew 
dipendenti mill-agrikoltura, jiffaċċjaw sfidi partikulari. Jeħtieġu l-appoġġ biex jegħlbu l-isfidi 
tat-tkabbir u s-sostenibilità fis-snin li ġejjin. F’dawn iz-zoni jakkumulaw diversi problemi: 
sitwazzjoni demografika mhux favorevoli, rati ta’ l-impjieg iktar baxxi u rati tal-qgħad ogħla, 
livelli ta’ dħul iktar baxxi, tqassim tax-xogħol tad-dar mhux ibbilanċjat, diffikultajiet biex 
jinstab bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-familja, nuqqas ta’ infrastruttura teknika u soċjali, 
nuqqas ta’ diversi servizzi i.e. servizzi għall-kura tas-saħħa, trasport pubbliku lokali, 
faċilitajiet għall-kura tat-tfal u servizzi soċjali għall-anzjani u l-morda; żvilupp inqas 
mgħaġġel tal-qasam terzjarju; dgħjufijiet fil-ħiliet u l-kapital uman; nuqqas ta’ faċilitajiet 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ; persentaġġ iktar baxx ta’ familji li għandhom l-aċċess għall-
broadband internet; nuqqas ta’ servizzi għan-negozji li jappoġġjaw il-proġetti u l-intrapriżi 
tan-nisa; investiment baxx; numru żgħir ta’ nisa involuti fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u fl-
ippjanar, eċċ.

Fl-Ewropa tal-lum l-inugwaljanzi jidhru mhux biss bejn iz-zoni rurali u urbani iżda wkoll bejn 
l-ifqar pajjiżi u l-pajjiżi l-iktar sinjuri ta’ l-UE, fejn l-inugwaljanzi huma espressi b’mod ċar 
fid-dejta dwar numru kbir ta’ oqsma, u għalhekk hemm bżonn li l-ħtiġijiet ta’ l-Istati Membri 
l-ġodda jingħataw prijorità. In-nisa fiz-zoni rurali jistgħu jitqassmu fi gruppi differenti -
żgħażagħ u anzjani, qiegħda u attivi ekonomikament, bdiewa nisa, nisa li jgħixu f’zoni 
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ċentrali u marġinali - u għalhekk, jinħtieġu attivitajiet differenti għall-gruppi ta’ nisa 
differenti. Fl-ifqar pajjiżi ta’ l-UE mkabbra, il-privazzjoni hija l-akbar fiz-zoni rurali1. 
Problema potenzjali tista' tkun il-possibiltà li r-reġjuni l-iktar rurali u mbiegħda ta' l-Istati 
Membri l-ġodda jitqiesu li għandhom potenzjal limitat ta' tkabbir u ma jiħdux sehemhom 
mill-investiment; dan minkejja l-fatt li, kif turi l-evidenza, jista’ jkun li huma proprju dawn in-
nies li jkollhom l-ogħla livelli ta’ privazzjoni u l-ifqar kwalità ta’ ħajja. 

Sitwazzjoni bħal din tikkontribwixxi biex f'ħana postijiet ikomplu jitilqu aktar nies 
speċjalment iż-żgħażagħ u persuni mħarrġa sew. Billi l-maġġoranza ta’ dawk li jitilqu huma 
nisa, hemm effetti negattivi fuq il-ħajja soċjali u l-ekonomija ta’ dik iz-zona rurali. Barra 
minn hekk, tikkontribwixxi għad-deterjorament tan-numru ta’ “djar komunali”. L-
istituzzjonijiet għall-infrastruttura soċjali u s-servizzi ta’ interess pubbliku jiddgħajfu ħafna. 
Minbarra tnaqqis fil-popolazzjoni, ir-rati ta’ fertilità iktar baxxi jipperikolaw l-iżvilupp ta’ 
dawk ir-reġjuni għall-perjodu medju ta’ żmien u għall-futur imbiegħed. 

Rakkomandazzjonijiet

In-nisa fiz-zoni rurali jeħtieġu attenzjoni politika partikulari. Ir-Rapporteur titlob appoġġ 
ġenwin għal inizjattivi lokali, azzjoni komunitarja u approċċ integrat għall-iżvilupp rurali, 
b'enfasi fuq in-nisa. L-integrazzjoni tas-sessi fil-qasam rurali trid tkun strateġija ewlenija 
mhux biss għall-promozzjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, iżda għat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli wkoll. Miżuri speċifiċi huma kruċjali sabiex jinstabu u jingħelbu l-
problemi u l-ħtiġijiet urġenti tan-nisa fiz-zoni rurali. Ir-Rapporteur tenfasizza li l-ewwelnett 
għandu jiżdied l-għarfien dwar l-iżvantaġġi tan-nisa fiz-zoni rurali. Barra minn hekk, ir-
Rapporteur titlob li jkun żgurat li d-dimensjoni tas-sessi jitqies fl-evalwazzjonijiet ta’ l-impatt 
tal-politiki dwar l-iżvilupp rurali ta' l-UE kif ukoll fil-proċessi baġitarji kollha marbuta ma' l-
implimentazzjoni tal-politiki dwar l-iżvilupp rurali. Barra minn hekk, biex titranġa s-
sitwazzjoni ta’ żbilanċ irid ikun hemm inċentivi finanzjarji li jħeġġu l-awtoritajiet lokali 
jinfurzaw miżuri speċifiċi.

In-nisa rurali kullimkien huma f’minoranza fit-teħid ta' deċiżjonijiet u fl-ippjanar. Il-livell 
baxx ta’ parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet iwassal inevitabilment għal 
preġudizzji fil-prijoritajiet. L-isfida għall-programmi dwar l-iżvilupp rurali hija li jinstabu l-
ostakoli għall-parteċipazzjoni sħiħa fil-ħajja ekonomika u pubblika f’livell lokali, u li jkunu 
żviluppati inizjattivi speċifiċi favurihom. Huwa importanti li jkun appoġġjat l-iżvilupp ta' 
netwerks li għandhom il-kapaċità kbira li jtejbu l-opportunitajiet ta’ impjieg tan-nisa i.e. li 
jitwaqqfu ċentri reġjonali tar-riżorsi għan-nisa bil-għan li n-nisa jingħataw l-opportuntajiet, 
partikolarment dawk bejn il-25 u s-60 sena li kienu qiegħda, u li jkunu megħjuna biex jibdew 
jaħdmu għal rashom jew biex jiżviluppaw servizzi fil-komunitajiet tagħhom stess permezz ta' 
konsultazzjoni mal-poplu u evalwazzjoni tal-ħtiġijiet. 

Id-diversifikazzjoni hija meħtieġa għat-tkabbir, l-impjiegi u l-iżvilupp sostenibbli fiz-zoni 
rurali. Huwa importanti li jissaħħaħ id-dħul u l-involviment tan-nisa f’oqsma ekonomiċi 
ġodda bħat-telekomunikazzjoni, is-servizzi ta’ divertiment, u t-titjib ambjentali. Billi jibdew 
jaħdmu għal rashom u jwaqqfu negozji żgħar in-nisa jistgħu jkunu minn ta’ quddiem fl-
innnovazzjoni u d-diversifikazzjoni fiz-zoni rurali. It-turiżmu, ix-xogħol tas-sengħa u l-

  
1 L-Ewwel Stħarriġ dwar il-Kwalità tal-Ħajja Ewropea: differenzi bejn iz-zoni urbani u rurali.
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provvediment ta’ faċilitajiet rurali huma oqsma ta' tkabbir f’ħafna reġjuni u joffru 
opportunitajiet kemm għad-diversifikazzjoni tal-farms kif ukoll għall-iżvilupp ta’ mikro-
negozji fl-ekonomija rurali. Meta jkunu promossi t-taħriġ, l-informazzjoni u l-intraprenditorija 
għandhom jitqiesu l-ħtiġijiet partikulari tan-nisa. Barra minn hekk, il-programm ta’ suċċess 
LEADER għandu jitkompla billi għen lil ħafna nisa jiżviluppaw attivitajiet bi qligħ fl-oqsma 
tat-turiżmu, tax-xogħol tas-sengħa u tal-prodotti reġjonali. 

F’ambjent rurali, il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-familja huwa ostakolat mid-distanza 
bejn id-dar, ix-xogħol u s-servizzi differenti. Minħabba t-tqassim inugwali tax-xogħol tad-dar 
bejn koppja, ħafna drabi huma n-nisa li jsibuha diffiċli jsibu bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u 
l-familja. L-UE għandha tappoġġja lill-Istati Membri biex jippromwovu l-bilanċ bejn il-ħajja 
tax-xogħol u l-familja kemm fiz-zoni rurali kif ukoll f’dawk urbani, speċjalment f’reġjuni 
rurali ekonomikament sottożviluppati, b’koperazzjoni mill-qrib mal-komunitajiet billi jkun 
promoss l-aċċess għall-impjiegi, partkolarment l-impjiegi komunitarji, billi tingħata għajnuna 
esterna għax-xogħol tad-dar u billi dversi mezzi ta’ komunikazzjoni jsiru iktar aċċessibbli. 
Billi dawn l-elementi huma parti mill-kamp pubbliku, element importanti ieħor huwa marbut 
ma’ l-imġiba soċjali li qed tinbidel u jikkonċerna l-fatt li l-irġiel u n-nisa jaqsmu ix-xogħol 
tad-dar bejniethom. Madankollu, dan għandu jsir individwalment, l-iżvilupp soċjali globali 
għandu jingħata prijorità.


