L-Istitut Ewropew
għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Ħidma lejn bilanċ aħjar
bejn is-sessi fil-bordijiet
tal-aġenziji tal-UE

L-aġenziji tal-UE huma parti importanti tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu fuq varjetà ta’ kwistjonijiet
li jaffettwaw il-ħajja ta’ kuljum tan-nisa kif ukoll talirġiel — bħas-sigurtà fl-ikel, it-trasport, l-ugwaljanza
bejn is-sessi u ħafna oħrajn.
Kull aġenzija hija regolata minn Bord tat-Tmexxija, responsabbli biex jiżgura li l-aġenzija tissodisfa
l-mandat tagħha. Il-membri tal-bord huma normalment rappreżentanti tal-Istati Membri, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew, jew ta’ aġenziji oħrajn.
Minkejja l-impenn tal-UE għall-ugwaljanza bejn
is-sessi fit-teħid ta’ deċiżjonijiet, il-bordijiet tat-tmex
xija tal-aġenziji tal-UE huma nieqsa serjament minn
bilanċ bejn is-sessi. Wieħed minn kull tliet bordijiet
biss huwa ppresedut minn mara, u fir-rigward
tal-membri, il-proporzjon tan-nisa għall-irġiel huwa
saħansitra inqas.

Glossarju u Teżawru dwar l-Ugwaljanza
bejn is-Sessi
Is-soll ta’ parità
Fl-ilħuq tal-għan ta’ parteċipazzjoni ugwali bejn
in-nisa u l-irġiel, rata ta’ parteċipazzjoni 50/50 hija
ġeneralment ikkunsidrata bħala l-għan tal-parità.
Il-Kunsill tal-Ewropa jikkonsidra rata ta’ parteċipazzjoni minima ta’ 40% kemm għall-irġiel kif
ukoll għan-nisa bħala s-soll tal-parità.
http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus

Il-membri tal-bordijiet tat-tmexxija huma nnominati
primarjament mill-Istati Membri, segwiti mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew.
Fl-2015, mill-membri tal-bord tat-tmexxija nnominati mill-Istati Membri, 30 % biss kienu nisa. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew innominaw
26 % u 40 % nisa, rispettivament.

Figura 1 — Nisa nnominati/maħtura fil-bordijiet mill-Istati Membri
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Tnaqqis fin-numru ta’ eżekuttivi nisa Id-dispożizzjonijiet dwar is-sessi
fl-aġenziji tal-UE
jaħdmu
B’kuntrast maż-żieda li tvarja u fl-istess ħin ġenerali
fis-sehem tan-nisa ta’ rwoli ta’ Presidenza fil-bordijiet tat-tmexxija, mill-2003 sal-2009, in-nisa f’karigi
għoljin eżekuttivi fl-aġenziji tal-UE kellhom tendenza ta’ żieda, li fl-2009 laħqet id-29 % (6 minn 21).
Madankollu, din it-tendenza bdiet terġa’ lura
u eventwalment naqset għal 16 % fl-2014 (1).
Il-Bażi ta’ Data tal-Istatistika tas-Sessi hija
għodda utli li tista’ tintuża biex timmonitorja
l-progress tal-bilanċ bejn is-sessi fit-teħid ta’
deċiżjonijiet fl-aġenziji tal-UE. Data rilevanti
tista’ tinstab billi wieħed ifittex taħt il-punt ta’
dħul “in-nisa u l-irġiel fit-teħid ta’ deċiżjonijiet”.

Fl-2015, ftit aktar minn kwart tal-aġenziji tal-UE
(10 minn 39) kellhom dispożizzjonijiet dwar il-bilanċ
bejn is-sessi fir-regolamenti bażi tagħhom jew introduċewhom f’verżjonijiet sussegwenti. Is-sejba talEIGE turi li l-aġenziji li għandhom dispożizzjoni dwar
il-bilanċ bejn is-sessi għandhom, bħala medja, proporzjon akbar ta’ nisa fil-bord. 30 % tal-aġenziji b’dispożizzjonijiet bħal dawn kisbu bilanċ bejn is-sessi
fil-bordijiet tagħhom, meta mqabbla mat-18 % biss
mingħajr tali dispożizzjonijiet.
L-aġenziji b’bilanċ bejn is-sessi fil-bordijiet tagħhom

• Il-Eurofound, l-ETF, il-FRA (b’dispożizzjonijiet dwar il-bilanċ bejn is-sessi)

• is-CPVO,
It-tkabbir fin-numru ta’ aġenziji tal-UE minn 24
għal 37 bejn l-2011 u l-2012 jimmarka l-punt li fih
in-nisa bdew jitilfu posthom fit-teħid ta’ deċiżjonijiet eżekuttivi, billi l-karigi ġodda ttieħdu prinċipalment mill-irġiel.

1

l-ECDC, l-ECHA, l-OHIM, is-Cdt
(mingħajr dispożizzjonijiet dwar is-sessi)

Fejn issib iktar informazzjoni dwar l-EIGE
Il-Bażi tad-Data tal-Istatistika dwar is-Sessi għandha
l-aħħar data dwar il-poter u t-teħid tad-deċiżjonijiet fuq
livell nazzjonali u madwar l-UE. Id-data hija komparabbli
madwar l-Istati Membri.

Fl-2014, 6 minn 38 aġenzija kienu mmexxija minn mara:
L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza
bejn is-Sessi (EIGE), l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA), il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF), iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi talUnjoni Ewropea (CdT).

Figura 2 — Perċentwal ta’ nisa fl-ogħla karigi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-aġenziji tal-UE skont is-sena
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Id-dispożizzjonijiet dwar il-bilanċ bejn is-sessi fid-dokumenti legali tal-aġenziji jistgħu jkunu
miżura effettiva għal bilanċ bejn is-sessi mtejjeb
tal-bordijiet tat-tmexxija. Dan huwa partikolarment
minnu għall-aġenziji li jaħdmu fis-setturi bi żbilanċi kbar bejn is-sessi, minħabba s-segregazzjoni
tas-sessi (pereżempju, il-bank, it-trasport u d-difiża).
Storja ta’ suċċess
L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
(ESMA) ma kien fiha l-ebda dispożizzjoni
dwar il-bilanċ bejn is-sessi fir-regolament
bażi tagħha u fiż-żmien tat-twaqqif ma
kien hemm l-ebda membru mara fil-bord
tat-tmexxija. Madankollu, tali dispożizzjonijiet ġew inklużi aktar tard fl-emendi tat-test
ta’ stabbiliment, u bejn l-2003 u l-2014 il-proporzjon ta’ membri nisa żdied bi 12-il punt
perċentwali.

Is-segregazzjoni bejn is-sessi
tippersisti
Is-sehem tan-nisa huwa ogħla fil-bordijiet tal-aġenziji b’mandat soċjokulturali (45 %), meta mqabbel
mal-medja ta’ 29 %. Fis-setturi fejn is-segregazzjoni
fil-post tax-xogħol hija komuni, bħall-infrastruttura,
il-bank/il-finanzjament u s-sigurtà/id-difiża, il-kisba
ta’ nominazzjonijiet b’bilanċ bejn is-sessi hija partikolarment ta’ sfida.
Id-dominanza tal-irġiel fil-bordijiet tal-aġenziji Ewropej, bħall-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, l-Awtoritajiet tar-Regolaturi Ewropej, kif ukoll l-aġenziji
tal-PESK tirrifletti b’mod ċar tali segregazzjoni peress
li sħubija fil-bord tiġi assenjata awtomatikament
lill-uffiċjali li għandhom karigi speċifiċi fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-UE.
Is-segregazzjoni tas-sessi li tidher fl-aġenziji tal-UE
hija simili għal dik li tinsab fil-ministeri nazzjonali, fejn l-irġiel jiddominaw il-portafolli li jirrelataw
ma’ funzjonijiet bażiċi tal-Istat bħad-difiża, il-ġustizzja u l-politika barranija, filwaqt li n-nisa huma
kkonċentrati fil-ministeri b’funzjonijiet soċjokulturali,
bħall-edukazzjoni, is-saħħa u l-kultura.
Fl-2014 madwar 6 minn 38 aġenzija tal-UE kienu mmexxija minn mara

Impenn għall-ugwaljanza bejn issessi

tal-membri ta’ sess wieħed fil-kumitati u l-gruppi
esperti stabbiliti mill-Kummissjoni.

Il-Parlament Ewropew talab ripetutament
lill-Istati Membri sabiex iżidu r-rappreżentazzjoni
tan-nisa fil-korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u stieden
lill-Kummissjoni biex tipproponi leġiżlazzjoni, inklużi kwoti, sabiex sal-2020 ir-rappreżentazzjoni
Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll li sejra ttejjeb bilanċ tan-nisa fil-korpi ta’ tmexxija tal-intrapriżi tiżdied
intern bejn is-sessi, billi tistabbilixxi mira ta’ 40 % għal 40 %.
L-impenn strateġiku tal-Kummissjoni Ewropea
għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019 jafferma
mill-ġdid l-impenn tagħha biex tippromwovi ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fit-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Figura 3 — In-nisa fil-bordijiet tal-aġenziji tal-UE skont it-tipoloġija tal-BEIS, 2015
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L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) huwa ċ-ċentru ta’ għarfien
tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. L-EIGE jappoġġa lil dawk li jfasslu l-politika
u lill-istituzzjonijiet rilevanti kollha fl-isforzi tagħhom biex jagħmlu l-ugwaljanza
bejn l-irġiel u n-nisa realtà għall-Ewropej kollha billi jipprovdulhom għarfien
espert speċifiku u data komparabbli u affidabbli dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi
fl-Ewropa.

Soċjokulturali

Aktar tagħrif:
http://eige.europa.eu
facebook.com/eige.europa.eu
twitter.com/eurogender
youtube.com/eurogender
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+3705 2157444
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