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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008
(200/2047(INI))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill. lill-Parlament Ewropew, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjunijiet dwar l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel - 2008 ("ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-ugwaljanza") 
(COM(2008)0010),

– wara li kkunsidra l-Programm relatat ma' l-istrateġija qafas tal-Komunità dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi (2001–2005) (COM(2000)0335) u r-rapporti annwali tal-
Kummissjoni għall-2000, l-2001, -2002, l-2004, l-2005, l-2006 u l-2007 
(COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071 u COM(2007)0049),

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi adottat mill-Kunsill 
Ewropew ta' Brussell fit-23 u l-24 ta' Marzu 2005,

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

– wara li kkunsidra l-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 
(COM(2006)0092),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' April 2007 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
b'diżabilitajiet fl-Unjoni Ewropea1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' Ottubru 2006 dwar l-immigrazzjoni tan-
nisa2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (2006-2010)3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2007 dwar l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 20074,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Jannar 2008 dwar l-irwol tan-nisa fl-
industrija5,

                                               
1 ĠU C 74 E, 20.3.2008, p.742.
2 ĠU C 313 E, 20.12.2006, p.118.
3 ĠU C 301 E, 13.12.2007, p.56.
4 Testi adottati, P6_TA(2007)0423.
5 Testi adottati, P6_TA(2008)0019.
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2008 dwar is-sitwazzjoni tan-nisa 
fiz-zoni rurali ta' l-UE1,

– wara li kkunsidra l-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Ugwali għan-Nisa u l-
Irġiel u l-opinjoni tiegħu dwar id-differenza fil-pagi bejn is-sessi, adottata fit-22 ta' Marzu 
2007,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' azzjonijiet għall-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 
Ewropea2,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, 
il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni3, b'mod partikulari l-Artikolu 16(1) tiegħu,

– 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-l-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-
Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2008),

A. billi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hi dritt fundamentali u prinċipju ta' l-UE, 
rikonoxxut mit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, u billi minkejja l-progress sinifikanti li sar f'dan il-
qasam, għad fadal ħafna inugwaljanzi bejn in-nisa u l-irġiel,

B. billi l-vjolenza kontra n-nisa hi xkiel ewlieni għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u hi 
l-vjolazzjoni l-aktar mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem, li ma taf l-ebda limiti ġeografiċi, 
ekonomiċi jew soċjali, u billi l-għadd ta' nisa li huma vittmi tal-vjolenza hu allarmanti,

C. billi d-differenzi bejn is-sessi fl-impjiegi jindika persistenza fin-nuqqas ta' ugwaljanza ta' 
tip kemm kwalitattiva u kemm kwantitattiva bejn in-nisa u l-irġiel,

D. billi d-differenza fil-pagi baqgħet stabbli fil-livell ta' 15 % mill-2003, u naqset biss b'punt 
mis-sena 2000,

E. billi s-segregazzjoni settorjali u okkupazzjonali skond is-sessi mhix qed tonqos u qiegħda 
anke tiżdied f'ċertu pajjiżi,

F. billi l-parteċipazzjoni tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet hi indikatur deċisiv ta' l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u billi l-preżenza ta' maniġers nisa f'impriżi hija stabbli 
u l-għadd ta' politiċi femminili qed jiżdiedu bil-mod ħafna biss,

G. billi l-isterjotipi li għadhom jeżistu fir-rigward ta' l-għażliet edukattivi u okkupazzjonali li 

                                               
1 Testi adottati, P6_TA(2008)0094.
2 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
3 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 25.



PR\721994MT.doc 5/7 PE405.944v01-00

MT

huma disponibbli għan-nisa jgħinu biex jiġu preżervati l-inugwaljanzi,

H. billi l-objettivi ta’ Liżbona dwar il-ġenerazzjoni ta' l-iżvilupp u dwar il-promozzjoni ta’ l-
ekonomija tas-suq soċjali jistgħu jintlaħqu biss billi jintuża kompletament il-potenzjal 
sinifikanti tan-nisa fis-suq tax-xogħol,

I. billi għadd ta' sfidi u diffiukultajiet jaffettwa lin-nisa aktar mill-irġiel, speċifikament il-
kwalità ta' l-impjieg, l-impjieg part-time u temporanju, il-qagħda tal-konjuġi li jgħinu fl-
agrikultura, u anke riskju ogħla ta' faqar,

J. billi l-kundizzjonijiet ta' xi gruppi ta' nisa, li ta' spiss jaffaċċjaw diversi diffikultajiet u 
riskji magħqudin, u anke diskriminazzjoni doppja – b'mod partikulari n-nisa b'diżabilità, 
in-nisa b'dipendenti, in-nisa anzjani, in-nisa minn minoranzi u immigranti – juru sinjali li 
qed imorru għall-agħar,

K. billi r-rikonċiljazzjoni tal-ħajjiet professjonali, familjari u privati tibqa' kwistjoni mhux 
solvuta għan-nisa u anke għall-irġiel,

L. billi l-imsieħba soċjali għandhom irwol importanti fid-definizzjoni ta' l-azzjonijiet għall-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-livelli Ewropej, nazzjonali, reġjonali, settorjali u korporattiv,

M. billi d-drittijiet għal-liv għall-paternità jippermettu li l-missirijiet jaqsmu r-
responsabilitajiet u għalhekk jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,

N. billi l-aċċess għas-servizzi għall-kura tat-tfal, ta’ l-anzjani u ta’ dipendenti oħrajn huwa 
essenzjali biex in-nies u l-irġiel jieħdu sehem b’mod indaqs fis-suq tax-xogħol,

O. billi r-regolamenti tal-Fondi Strutturali jitolbu li l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tas-sessi jkunu promossi matul l-istadji varji ta’ l-implimentazzjoni tal-fondi,

1. Jilqa’ r-rapport tal-Kummissjoni u jerġa’ jtenni n-natura doppja ta’ l-ugwaljanza bejn is-
sessi fuq il-livell ta’ l-UE, li fuq naħa tiżgura l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma 
politiċi kollha, u fuq l-oħra taċċerta li jittieħdu miżuri mmirati biex titrażżan id-
diskriminazzjoni kontra n-nisa, li jinkludu kampanji li jqajmu kuxjenza, l-iskambju ta’ l-
aqwa prattiki, djalogi maċ-ċittadini u inizjattivi bejn is-settur pubbliku u dak privat;

2. Jenfasizza l-importanza li tiġi miġġielda l-vjolenza fuq in-nisa fil-kisba ta’ l-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jieħdu 
azzjoni miftiehma; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra l-possibilitajiet ta’ miżuri 
ġodda fil-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa; 

3. Iqis li l-parteċipazzjoni ġenerali tan-nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq il-livelli lokali, 
nazzjonali u ta’ l-UE hija insuffiċjenti, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri u lill-partiti politiċi biex jikkunsidraw jieħdu azzjonijiet pożittivi biex itejbu s-
sitwazzjoni;

4. Jirrimarka l-korrelazzjoni bejn il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u fit-teħid tad-
deċiżjonijiet u l-involviment tagħhom fl-NGOs u fl-attivitajiet tas-soċjetà ċivili; 



PE405.944v01-00 6/7 PR\721994MT.doc

MT

għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw azzjonijiet li 
jippromwovu dan l-involviment;

5. Huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ progress fir-rigward tad-differenza fil-pagi bejn is-
sessi f’dawn l-aħħar snin; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jevalwaw l-istrateġiji u l-azzjonijiet f’dan il-qasam u biex jistabbilixxu jekk miżuri 
ġodda, jew approċċi ġodda fl-implimentazzjoni ta’ dawk eżistenti, jistgħux itejbu s-
sitwazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa għal azzjoni miftehma, b’mod speċjali fil-kuntest taċ-
ċiklu l-ġdid ta’ l-Istrateġija Ewropea għat-Tkabbir u l-Impjiegi, u l-ħtieġa ta’ prinċipji ta’ 
flessigurtà komuni;

6. Huwa mħasseb dwar il-kuntrast persistenti bejn il-livell ta' edukazzjoni ta' l-irġiel u n-nisa 
fuq naħa, u s-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol fuq l-oħra, fejn in-nisa jaqilgħu pagi inqas u 
javvanzaw fil-karriera iżjed bil-mod mill-irġiel, filwaqt li r-rendiment edukattiv tan-nisa 
huwa aħjar minn dak ta’ l-irġiel; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jesploraw ir-raġunijiet ta’ dan u biex isibu soluzzjonijiet għas-sitwazzjoni;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri xierqa biex jittrattaw l-
isterjotipi fl-edukazzjoni, fis-suq tax-xogħol u fil-midja, u biex jenfasizzaw l-irwol ta' l-
irġiel fil-promozzjoni ta' l-ugwaljanza;

8. Jinnota l-importanza tal-kontroll tan-nisa fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom 
fl-empanċipazzjoni tal-mara; għalhekk jappoġġja l-miżuri u l-azzjonijiet li jtejbu l-aċċess 
tan-nisa għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttivi u li jżidu l-għarfien tan-nisa dwar 
id-drittijiet tagħhom u s-servizzi disponibbli;

9. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ulterjuri sabiex itejbu l-
aċċess tan-nisa għas-suq u l-parteċipazzjoni tagħhom fih u l-kwalità ta’ l-impjiegi tan-
nisa, b’mod partikulari permezz ta’ programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja maħsuba għal dan 
il-għan; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tuża l-Fondi Strutturali Ewropej biex tilħaq dan l-
għan;

10. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex joqgħodu attenti għas-sitwazzjoni tal-
qagħda tal-konjuġi li jgħinu fl-agrikultura, kemm billi jadottaw il-perspettiva ta’ l-
ugwaljanza bejn is-sessi u kemm billi jqisu l-fatt li n-nisa huma f’pożizzjoni iżjed 
vulnerabbli mill-irġiel; 

11. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżviluppaw l-kunċett legali tas-sjieda maqsuma, sabiex 
ikunu żgurati r-rikonoxximent sħiħ tad-drittijiet tan-nisa fis-settur agrikolu, il-ħarsien 
xieraq fil-qasam tas-sigurtà soċjali u r-rikonoxximent tax-xogħol tagħhom;

12. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu l-intrapriża tan-nisa fis-settur industrijali u 
biex jipprovdu appoġġ finanzjarju għan-nisa li jwaqqfu l-kumpaniji;

13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità u attenzjoni speċjali lil 
iżjed gruppi ta’ nisa vulnerabbli, b’mod speċjali lin-nisa bi bżonnijiet speċjali, lin-nisa 
dipendenti, lin-nisa anzjani, lin-nisa f’minoranza u lin-nisa immigranti, u biex 
jiżviluppaw miżuri mmirati li jkunu maħsubin għall-bżonnijiet tagħhom;



PR\721994MT.doc 7/7 PE405.944v01-00

MT

14. Jilqa' l-konsultazzjoni biex il-Kummissjoni u l-isħab soċjali li għandhom l-għan li jtejbu 
l-oqfsa leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi tar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, il-
ħajja tal-familja u l-ħajja privata; huwa ħerqan ukoll biex jara analiżi ta’ dik il-
konsultazzjoni u ta’ proposti li joriġinaw minnha, b’mod partikulari ta’ proposti konnessi 
mal-lijf tal-maternità u tal-paternità, mal-lijf ta' l-adozzjoni u mal-lijf li jintuża biex 
tittieħed kura ta’ persuni dipendenti;

15. Jitlob lill-Istati Membri biex iressqu miżuri speċifiċi kontra l-inugwaljanzi bejn in-nisa u 
l-irġiel ikkaġunati minn xejriet interrotti ta' impjiegi, li jirriżultaw, b'mod partikolari mill-
lijf tal-maternità jew mil-lijf li jittieħed għall-kura tad-dipendenti, u biex inaqqsu l-effetti 
negattivi tagħom fuq il-karrieri, il-pagi u d-drittijiet tal-pensjoni; 

16. Jirrimarka li r-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol, il-ħajja privata u l-ħajja tal-
familja hija waħda mill-fatturi ewlenin fiż-żieda ta’ l-impjiegi, u jitlob lill-Kummissjoni 
biex tiġbor u tqassam l-aqwa prattiki li jippermettu bilanċ effettiv bejn ix-xogħol u l-ħajja 
privata u iżjed involviment ta' l-irġiel fil-ħajja tal-familja;

17. Jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex, b’mod konformi ma’ l-
objettivi ta’ Barcellona, itejbu d-disponibilità, il-kwalità u l-aċċessibilità tas-servizzi tal-
kura tat-tfal u tas-servizzi ta’ kura għal nies dipendenti, u biex jiżguraw li d-disponibilità 
ta’ dawn is-servizzi tkun kompatibbli ma’ l-iskedi tax-xogħol full-time tan-nisa u ta’ l-
irġiel li jkunu responsabbli minn tfal jew minn persuni dipendenti;

18. Jistieden lil min hu responsabbli fi ħdan l-intrapriżi biex jintroduċi miżuri flessibbli ta' 
politika għall-familja fil-pjanijiet tagħhom ta' tmexxija ta' l-istaff, bil-għan li jkun 
iffaċilitat ir-ritorn tal-ħaddiema rġiel u nisa wara waqfa fil-karriera;

19. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri dwar il-femminizzazzjoni tal-
faqar, meta n-nisa, b’mod speċjali dawk anzjani u l-ommijiet mhux miżżewġin, jinsabu 
fir-riskju ta’ l-esklużjoni u l-faqar, u jħeġġiġhom biex jiżviluppaw miżuri biex jevitaw din 
it-tendenza;

20. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw għodod ta' taħriġ u ta' 
implimentazzjoni li jippermettu lill-parteċipanti kollha kkonċernati li jintegraw 
perspettiva tas-sessi fl-oqsma ta' kompetenza rispettiva tagħhom, inkluża l-istima ta' l-
impatt speċifiku tal-politiki fuq in-nisa u l-irġiel;

21. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiżguraw l-użu effettiv 
ta’ l-għodod eżistenti, bħall-manwali għall-integrazzjoni ta' perspettiva tas-sessi fil-
politiki ta' l-impjieg imwettqa mill-Kummissjoni;

22. Jilqa’ t-twaqqif ta' Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel u l-ħatra tal-
membri tal-Kunsill Amministrattiv li tat lill-Istitut bord li jieħu d-deċiżjonijiet; huwa 
mħasseb. madankollu, dwar id-dewmien fl-għażla tad-direttur ta’ l-Istitut, u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tirrimedja s-sitwazzjoni;

23. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummisjoni u lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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