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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ 
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol
(2014/2160(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikoli 8, 10, 19 u 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ 
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (tfassil mill-
ġdid)1, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Marzu 2014 dwar it-
tisħiħ tal-prinċipju ta’ paga ugwali bejn in-nisa u l-irġiel permezz ta’ trasparenza 
(C(2014) 1405),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Diċembru 2013 bit-titolu 
“Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet 
indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol 
(tfassil mill-ġdid)” (COM(2013)0861),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Settembru 2010 bit-
titolu “Strateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015” 
(COM(2010)0491), 

– wara li kkunsidra l-omunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-5 ta’ Marzu 2010 bit-titolu 
“Impenn Imsaħħaħ għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel: Karta f’Isem il-Mara” 
(COM(2010)0078), 

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2011-2020) adottat 
mill-Kunsill fis-7 ta’ Marzu 2011; 

– wara li kkunsidra l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE), 
ibbażata fuq l-Artikolu 157 tat-TFUE,

– wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-1994 dwar Xogħol Part Time 
tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), li teżiġi li l-pajjiżi jinkorporaw 
fil-kuntratti tal-akkwisti pubbliċi tagħhom klawżola dwar ix-xogħol li tinkludi l-
kwistjoni ta’ pagi indaqs,

1  ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
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– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni 100 tal-ILO: “Remunerazzjoni Ugwali”,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 11(1)(d) tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull 
Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa adottata fir-Riżoluzzjoni tal-Assemblea 
Ġenerali tan-NU 34/180 tat-18 ta’ Diċembru 1979,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Settembru 2013 dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għall-istess xogħol jew għal 
xogħol ta’ valur ugwali1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Mejju 2012 b’rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema 
rġiel u nisa għall-istess xogħol jew għal xogħol ta’ valur ugwali2,

– wara li kkunsidra l-Valutazzjoni dwar l-Implimentazzjoni Ewropea tad-
Direttiva 2006/54/KE prodotta mid-Direttorat-Ġenerali għas-Servizzi ta’ Riċerka 
Parlamentari,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0000/2015),

A. billi t-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-
liġi tal-UE; 

B. billi d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentament sesswali hija pprojbita mil-liġi tal-UE;

C. billi l-prinċipju ta’ paga ugwali kien minqux fit-Trattati sa mill-bidu nett fl-1957; billi l-
prinċipju ta’ paga ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali issa huwa rikonoxxut skont l-
Artikolu 157 tat-TFUE u inkorporat fid-Direttiva mfassla mill-ġdid 2006/54/KE (id-
“Direttiva mfassla mill-ġdid”);

D. billi d-“Direttiva mfassla mill-ġdid” kienet maħsuba li tagħmel il-leġiżlazzjoni tal-UE 
f’dan il-qasam aktar koerenti u ġġibha f’konformità mal-każistika tal-QtĠ-UE u li ġġib 
is-simplifikazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-liġijiet rilevanti dwar l-ugwaljanza fil-livell 
nazzjonali, u b’hekk tikkontribwixxi għat-titjib tas-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-
xogħol;

E. billi d-“Direttiva mfassla mill-ġdid” introduċiet xi novitajiet, bħall-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u d-definizzjoni tal-kunċett ta’ diskriminazzjoni 
indiretta, u għamlet referenza espliċita għar-rikonċiljazzjoni tax-xogħol, il-ħajja privata 
u tal-familja; billi l-impatt ta’ dawn in-novitajiet fl-Istati Membri għadu limitat;

F. billi l-applikazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet dwar il-paga ugwali fl-Istati Membri 
ġiet rikonoxxuta bħala waħda mill-aktar oqsma problematiċi; billi, skont l-aħħar ċifri, 

1  Testi adottati, P7_TA(2013)0375.
2 ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 75.
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id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa għadha teżisti, u hija ta’ 16.4 %, u minkejja 
l-leġiżlazzjoni tal-UE u ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ liġi mhux vinkolanti eżistenti, il-
progress f’dan il-qasam huwa estremament baxx; 

G. billi sar progress relattiv fir-rigward tar-rati ta’ impjiegi tan-nisa, iżda minkejja l-qafas 
eżistenti fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, il-livell ta’ segregazzjoni okkupazzjonali u 
settorjali tan-nisa u l-irġiel f’tipi differenti ta’ impjiegi jibqa’ relattivament għoli, 
sitwazzjoni li għandha impatt ukoll fuq id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa tul 
il-ħajja; billi s-segregazzjoni vertikali, li permezz tagħha n-nisa jidhru b’mod 
predominanti fl-okkupazzjonijiet l-inqas imħallsa jew li huma fil-pożizzjonijiet tal-livell 
l-aktar baxx fil-ġerarkija, tikkontribwixxi wkoll għad-differenza fil-pagi;

H. billi l-maternità u l-kura tal-anzjani jirrappreżentaw xogħol addizzjonali li fil-biċċa l-
kbira tiegħu jitwettaq min-nisa; billi dan ix-xogħol la huwa mħallas u lanqas stmat mis-
soċjetà, anki jekk jikkontribwixxi għall-benessri soċjali u jista’ jitkejjel bl-indikaturi 
ekonomiċi bħall-PDG; billi dan jirriżulta fit-twessigħ tad-differenzi fl-introjtu li jeżistu 
bejn in-nisa u l-irġiel permezz tal-“ispejjeż” tas-snin imqatta’ barra mis-suq tax-xogħol 
jew tas-sigħat imnaqqsa minħabba arranġamenti ta’ part-time; billi l-impatt ta’ dawn l-
elementi fuq id-dħul tul il-ħajja jvarja madwar l-Istati Membri skont il-livell ta’ appoġġ 
mogħti lill-ġenituri, jew permezz ta’ miżuri leġiżlattivi jew ftehimiet kollettivi;

I. billi fil-pensjonijiet in-nisa jirċievu medja ta’ 39 % inqas mill-irġiel; billi din is-
sitwazzjoni tista’ tkun ir-riżultat ta’ fatturi differenti, bħal-livell ta’ parteċipazzjoni tan-
nisa fix-xogħol imħallas, l-istruttura tal-impjiegi ta’ diversi setturi, l-ammont ta' ħin  fuq 
il-post tax-xogħol, u d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa; billi dan iżid ir-riskju 
ta’ faqar għan-nisa rtirati;

J. billi d-“Direttiva mfassla mill-ġdid” tindika b’mod ċar li kwalunkwe forom ta’ 
trattament inqas favorevoli fir-rigward tat-tqala jew il-liv tal-maternità jikkostitwixxu 
diskriminazzjoni; billi d-“Direttiva mfassla mill-ġdid” tipprovdi b’mod ċar garanzija 
tar-ritorn għax-xogħol wara l-liv tal-maternità għall-istess xogħol jew pożizzjoni 
ekwivalenti u protezzjoni mit-tkeċċija għall-irġiel u n-nisa meta dawn jeżerċitaw d-dritt 
għal-liv parentali u/jew għall-adozzjoni;

K. billi l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom rwol 
importanti ħafna fit-trawwim tat-trattament ugwali u l-promozzjoni tal-kunċett ta’ 
xogħol ibbażat fuq paga ugwali; 

L. billi l-korpi ta’ ugwaljanza għandhom jiġu appoġġjati b’mod adegwat fil-qadi ta’ 
dmirijiethom fir-rigward tal-promozzjoni, il-monitoraġġ u l-appoġġ ta’ trattament 
ugwali b’mod indipendenti u effettiv; 

M. billi l-Parlament ripetutament talab lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-leġiżlazzjoni 
eżistenti sabiex tiġi indirizzata d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa; billi t-tnaqqis 
fid-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa jirrappreżenta mezz biex jiżdiedu r-rati ta’ 
impjiegi fost in-nisa u jitnaqqas ir-riskju ta’ faqar għan-nisa fl-età tal-pensjoni;

Valutazzjoni ġenerali
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1. Jinnota li, b’mod ġenerali, l-Istati Membri ġabu l-liġijiet nazzjonali tagħhom 
f’konformità mal-liġi tal-UE1; jirrimarka li s-sempliċi traspożizzjoni b’mod korrett tad-
dispożizzjonijiet tad-“Direttiva mfassla mill-ġdid” fil-liġi nazzjonali instabet li mhijiex 
suffiċjenti sabiex tinkiseb l-applikazzjoni sħiħa u l-infurzar effettiv tagħhom;

2. Jenfasizza l-fatt li l-Istati Membri kienu obbligati li jittrasponu biss dawk “il-bidliet 
sostantivi” li ġabet magħha d-“Direttiva mfassla mill-ġdid” li ma kinux ġew identifikati 
b’mod ċar; jenfasizza l-fatt li l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex timmonitorja l-
implimentazzjoni kienu limitati fl-impatt tagħhom fir-rigward tal-iżgurar ta’ approċċ 
koerenti u l-iżgurar tal-gwida meħtieġa sabiex tiġi tkun tista' ssir implimentazzjoni 
effettiva fil-livell nazzjonali;

3. Jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tidentifika l-punti dgħajfa 

tad-“Direttiva mfassla mill-ġdid”u tħejji l-proposta leġiżlattiva li 

tissostitwixxiha; 

Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ paga ugwali

4. Jinnota li d-diskriminazzjoni diretta fir-rigward tal-pagi tidher li naqqset fl-Istati 
Membri u li l-evalwazzjoni tax-xogħol, b’mod partikolari dik li ssir permezz ta’ 
ftehimiet kollettivi, qed tkompli tkun il-problema prinċipali;

5. Jenfasizza l-fatt li skont il-każistika tal-QtĠ-UE, għandu jiġi osservat il-prinċipju ta’ 
paga ugwali fir-rigward ta’ kull wieħed mill-elementi tar-remunerazzjoni mogħtija lill-
irġiel u n-nisa;

6. Itenni l-ħtieġa ta' definizzjonijiet ċari ta’ kunċetti differenti fil-livell tal-UE, bħad-
differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, ir-remunerazzjoni, id-diskriminazzjoni diretta 
u indiretta fil-pagi, ix-xogħol trattat bħala “ugwali” u x-xogħol tal-istess valur; 
jirrimarka li minħabba d-diversi tipi ta’ kuntratti tax-xogħol li jeżistu, il-kalkolu attwali 
tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa jista’ jwassal għal fehim imfixkel tal-
problema ta’ paga ugwali; jistieden lill-Kummissjoni tanalizza d-distorsjonijiet 
possibbli u tipproponi soluzzjoni;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu l-applikazzjoni tas-sistemi 
eżistenti ta’ evalwazzjoni u ta’ klassifikazzjoni tal-impjiegi li jvarjaw b’mod 
konsiderevoli; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi linji gwida għal sistemi newtrali ta’ 
evalwazzjoni u ta’ klassifikazzjoni tal-impjiegi, inklużi miżuri speċifiċi, bħar-
rappreżentazzjoni proporzjonali tan-nisa u l-irġiel fil-kumitati ta’ evalwazzjoni, l-
iżvilupp ta’ deskrizzjonijiet tax-xogħol newtrali u tal-grids tal-ippeżar, u d-definizzjoni 
ta’ kriterji ċari għall-valutazzjoni tal-valur tax-xogħol;

8. Jirrimarka li sistema ċara u armonizzata ta’ klassifikazzjoni tal-impjiegi u t-trasparenza 
fil-pagi se ttejjeb l-aċċess għall-ġustizzja; jinnota li diversi Stati Membri diġà ħadu 
miżuri speċifiċi ta’ trasparenza fil-pagi; jenfasizza d-disparità li teżisti bejn dawn il-
miżuri u jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-2014 dwar it-

1 Skont ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva mfassla mill-ġdid (COM(2013)0861),
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trasparenza fil-pagi; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-impatt reali ta’ dawn ir-
rakkomandazzjonijiet; 

Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ trattament ugwali

9. Jenfasizza l-fatt li l-iskemi ta’ pensjonijiet okkupazzjonali għandhom jitqiesu bħala paga 
u li l-prinċipju ta’ trattament ugwali japplika għal dawn l-iskemi; jistieden lill-
Kummissjoni tissorvelja mill-qrib u tirrapporta dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-
prinċipju billi t-traspożizzjoni wriet li f’xi Stati Membri din ma kinitx ċara u d-
distinzjoni bejn l-iskemi statutorji u okkupazzjonali għadha toħloq problemi f’ċerti 
każijiet;

10. Jinnota li fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni kontra d-
diskriminazzjoni fir-rigward tal-liv tal-maternità u tal-paternità u/jew il-liv għall-
adozzjoni, hemm differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa li l-isfidi 
speċifiċi li jeżistu jiġu indirizzati b’mod koerenti fil-livell nazzjonali, inklużi d-
differenzi settorjali (pubbliċi-privati) u organizzattivi (bejn il-kumpaniji), is-sitwazzjoni 
fir-rigward ta’ kuntratti atipiċi u part-time, u l-prattiki għat-terminazzjoni ta’ kuntratti 
b’terminu fiss fil-perjodu ta’ protezzjoni u biex jiġu indotti riżenji minn xogħol 
volontarju;

11. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, billi joħolqu sistemi ta’ monitoraġġ 
effettivi, sabiex jieħdu azzjonijiet biex itejbu l-ġbir tad-dejta dwar każijiet ta’ fastidju u 
diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, inkluż fir-rigward ta’ diskriminazzjoni relatata 
mat-tqala u l-maternità u forom oħrajn ta’ liv;

12. Jirrimarka li l-aċċess għall-ġustizzja f’dan il-qasam huwa limitat minħabba bosta kawżi, 
bħat-tul jew l-ispejjeż tal-proċeduri, in-nuqqas ta’ għajnuna legali bla ħlas jew l-biża’ 
ta’ stigmatizzazzjoni tal-vittma fuq il-post tax-xogħol; jenfasizza l-fatt li l-applikazzjoni 
tar-regoli tal-oneru tal-provi toħloq ukoll problemi f’diversi Stati Membri; jistieden lill-
Istati Membri jappoġġjaw korpi ta’ ugwaljanza, trejdjunjins u NGOs biex jieħdu rwol 
attiv fl-għoti tal-assistenza lill-vittmi tad-diskriminazzjoni;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-aħjar prattiki eżistenti u biex ixxerred ir-riżultati ta’ 
din l-evalwazzjoni fir-rigward tal-miżuri effettivi li l-Istati Membri jistgħu jieħdu sabiex 
iħeġġu lill-impjegaturi u l-organizzazzjonijiet involuti fit-taħriġ vokazzjonali 
jipprevjenu l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-fastidju u l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol, billi jtejbu l-aċċess 
għall-impjiegi, billi joffru aktar taħriġ vokazzjonali u jippromwovu l-aħjar prattiki;

Promozzjoni ta’ trattament ugwali u ta' djalogu  

14. Itenni li l-korpi ta’ ugwaljanza għandu jkollhom is-setgħa li jimmonitorjaw u 
jirrappurtaw b’mod effettiv u indipendenti dwar il-leġiżlazzjoni li tippromwovi l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-imsieħba soċjali biex 
jippromwovu l-monitoraġġ tal-prattiki ta’ ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol, l-iskrutinju 
ulterjuri ta’ ftehimiet kollettivi, l-iskali tal-pagi applikabbli u l-iskemi ta’ 
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klassifikazzjoni tal-impjiegi sabiex tiġi evitata kwalunkwe diskriminazzjoni diretta jew 
indiretta tan-nisa; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-obbligi għall-intrapriżi kbar u ta’ 
daqs medju biex jiżguraw il-promozzjoni sistematika ta’ trattament ugwali u biex 
jipprovdu l-informazzjoni xierqa fuq bażi regolari lill-impjegati tagħhom, inkluż dwar 
kwistjonijiet ta’ paga ugwali;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-mekkaniżmi istituzzjonali biex 
jimplimentaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, u biex jinkoraġġixxu lill-imsieħba 
soċjali jkejlu d-dimensjoni tal-ugwaljanza tal-ftehimiet kollettivi;

17. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu b’mod sinifikanti l-miżuri ta’ 
sensibilizzazzjoni fir-rigward tad-drittijiet tal-vittmi ta’ diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-
sess; jenfasizza l-ħtieġa ta' koperazzjoni mill-partijiet interessati kollha, inklużi l-
imsieħba soċjali u l-NGOs, biex jiġu indirizzati l-isterjotipi dwar il-ħidma tan-nisa u l-
irġiel u kif dawn jagħmlu impatt fuq il-valur tax-xogħol u pagi baxxi;

18. Jindika li waħda min-novitajiet introdotti mid-“Direttiva mfassla mill-ġdid” hija r-
referenza għar-rikonċiljazzjoni tax-xogħol, il-ħajja privata u tal-familja; jistieden lill-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali, tiżviluppa 
miżuri speċifiċi li jiżguraw drittijiet aktar b’saħħithom f’dan il-qasam;

Rakkomandazzjonijiet

19. Itenni l-istedina tiegħu lill-Istati Membri biex jimplimentaw u jinfurzaw id-Direttiva 
dwar it-tfassil mill-ġdid 2006/54/KE b’mod konsistenti, jinkoraġġixxu lill-imsieħba 
soċjali biex ikollhom rwol aktar attiv fit-trawwim tat-trattament ugwali, inkluż permezz 
ta’ pjanijiet ta’ azzjoni li jindirizzaw kwalunkwe inugwaljanzi fil-pagi tal-irġiel u n-nisa 
li mhumiex ġustifikati, b’azzjonijiet konkreti u monitoraġġ tal-eżitu, fil-livell tal-
kumpanija, settorjali, nazzjonali u tal-UE; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni, wara r-rapport tagħha dwar l-applikazzjoni tad-“Direttiva 
mfassla mill-ġdid”u din ir-riżoluzzjoni, biex tirrevedi d-Direttiva, kif diġà ġie mitlub 
mill-Parlament, b’mod partikulari fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Mejju 2012 li fiha 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi u ċari;

21. Jenfasizza l-fatt li l-klassifikazzjoni u l-evalwazzjoni newtrali tal-impjiegi, kif ukoll it-
trasparenza fil-pagi, huma miżuri indispensabbli sabiex jitrawwem it-trattament ugwali; 
jistieden lill-Kummissjoni, f’dan ir-rigward, sabiex tinkludi dawn il-miżuri fil-proposta 
tagħha għal Direttiva ġdida li tissostitwixxi id-“Direttiva mfassla mill-ġdid”; jirrimarka 
li approċċ armonizzat biss huwa kompatibbli mal-moviment liberu tal-ħaddiema bħala 
libertà bażika Ewropea;

22. Jistieden lill-Kummissjoni biex fid-direttiva l-ġdida tintroduċi sanzjonijiet fil-livell tal-
UE li jeskludu kumpaniji li jkunu nstabu ħatja ta’ ksur tal-prinċipju ta’ ugwaljanza mill-
akkwist pubbliku ta’ prodotti u servizzi ffinanzjati mill-baġit tal-UE;

23. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-vittmi ta’ 
trattament inugwali u ta' diskriminazzjoni jkunu intitolati għal kumpens proporzjonat 
skont id-dispożizzjonijiet legali fis-seħħ; 
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24. Jenfasizza l-fatt li l-implimentazzjoni effettiva tal-prinċipju ta’ trattament ugwali biss 
twassal għal titjib reali tas-sitwazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li din teħtieġ 
kooperazzjoni strateġika bejn l-atturi differenti fil-livell Ewropew, nazzjonali, settorjali 
u organizzativ; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tħares lejn il-fatturi li jwasslu għal differenzi fil-pensjonijiet 
u biex tevalwa l-ħtieġa ta' miżuri speċifiċi biex inaqqsu din id-differenza fil-livell tal-
UE u nazzjonali, inkluż permezz ta’ miżuri leġiżlattivi u/jew mhux leġiżlattivi;

26. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju li jqabbel is-sitwazzjoni tal-ommijiet u n-nisa 
mingħajr tfal; jirrimarka li l-għan ta’ studju bħal dan għandu jkun li jitfa’ aktar dawl fuq 
il-pożizzjoni ta’ dawn in-nisa fis-suq tax-xogħol, billi b’mod speċifiku jiġu mmirati l-
livelli ta’ impjieg u d-differenzi fil-pagi, l-iżvilupp tal-karriera u l-pensjonijiet;

27. Jirrimarka li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż, li jaqgħu taħt il-qafas tas-
Semestru Ewropew, għandhom jinkludu miri biex titnaqqas id-differenza bejn il-pagi 
tal-irġiel u n-nisa;

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Rimarki ġenerali

It-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fl-impjieg u fix-xogħol huwa kwistjoni ta’ libertà u 
ġustizzja. Huwa parti mhux negozzjabbli tal-kuntratt soċjali. In-nisa kollha irrispettivament 
mill-età, l-edukazzjoni jew l-istatus soċjali tagħhom huma l-vittmi potenzjali ta’ 
diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, b’mod dirett jew indirett. Xi drabi, id-
diskriminazzjoni tkun tant sottili li tista’ tinkixef biss permezz ta’ analiżi bir-reqqa tad-dejta 
tal-istatistika rilevanti.

L-impatt tal-inugwaljanza fil-qasam tal-impjiegi ma jistax jiġi sottovalutat. Dan ifixkel il-
potenzjal tan-nisa, u b’hekk ma jippermettix li s-soċjetà tuża b’mod sħiħ it-talenti, il-ħiliet, u 
l-abilitajiet tagħhom. Għalhekk, il-paga ugwali għan-nisa u l-irġiel hija kwistjoni ta’ ġustizzja 
u motivazzjoni. 

Fl-istess ħin, tista’ wkoll tinftiehem bħala kwistjoni tal-familja. Il-benessri ta’ ħafna familji fl-
Ewropa jiddependi fuq il-pagi tan-nisa. Maġġoranza kbira ta’ ommijiet jipparteċipaw fis-suq 
tax-xogħol, u ħafna minnhom iġorru r-responsabbiltà ewlenija biex jappoġġjaw il-familji 
tagħhom bħala l-unika persuna jew il-persuna primarja li taqla’ l-għajxien għall-familja 
tagħha. Għalhekk, id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa għandha impatt serju fuq il-
kundizzjonijiet tal-għajxien, in-nutrizzjoni, u l-opportunitajiet tal-ħajja tat-tfal tagħhom. It-
twassil ta’ politiki effiċjenti mmirati lejn it-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-
nisa jista’ jtejjeb is-sitwazzjoni ta’ ħafna familji, speċjalment dawk b’ġenitur wieħed, u 
b’ġenituri li jaħdmu f’impjiegi b’paga baxxa.

It-trattament ugwali u l-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni huwa parti importanti kemm tal-
leġiżlazzjoni primarja tal-UE sa mill-adozzjoni tat-Trattat ta’ Ruma fl-1957 (inkorporata aktar 
riċentement fl-Artikolu 157 tat-TFUE), kif ukoll tal-każistika tal-QtĠ-UE. Madankollu, matul 
l-aħħar għaxar snin id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa bħala indikatur importanti tal-
inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol baqat kważi staġnata, minn 17.5 % fl-
2008 għal 16.4 % fl-2012.

Fid-dawl ta’ dan l-istaġnar ir-rapporteur hija inklinata li tikkonkludi li d-Direttiva attwali 
 006/54/KE (tfassil mill-ġdid) laħqet il-limiti tagħha, u teħtieġ li tiġi aġġornata. Din il-
konklużjoni hija sostnuta wkoll mill-pożizzjonijiet preċedenti tal-Parlament Ewropew, l-aktar 
notevoli r-riżoluzzjoni ta’ inizjattiva 2011/2285(INI) Paga ugwali għall-ħaddiema maskili u 
femminili għall-istess xogħol jew xogħol ta’ valur ugwali b’rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni (rapport Bauer). 

Differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa 

Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa (GPG) hija kkalkulata bħala d-differenza bejn il-
medja tad-dħul gross fis-siegħa ta’ impjegati maskili u femminili bħala perċentwal tal-medja 
tad-dħul gross fis-siegħa ta’ rġiel impjegati mħallsin. Il-perċentwal li jirriżulta huwa indikatur 
importanti tal-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol billi l-kalkolu jqis kemm 
impjiegi full-time kif ukoll part-time (b’mod ġenerali dawn tal-aħħar ikollhom pagi fis-siegħa 
aktar baxxi, filwaqt li jkunu ddominati min-nisa).
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Id-definizzjoni ta’ GPG tagħmilha sensittiva għal tliet tipi ta’ tfixkil li jistabbilixxu 
limitazzjonijiet għall-interpretazzjoni tagħha: karatteristiċi individwali (eż edukazzjoni - jekk 
in-nisa b’edukazzjoni baxxa jibqgħu barra mis-suq tax-xogħol imbagħad il-GPG taqa’, filwaqt 
li jekk ikollhom bżonn l-introjtu u jmorru jaħdmu l-GPG tikber peress li l-impjegati 
b’edukazzjoni ogħla jaqilgħu aktar), karatteristiċi tal-industrija (eż. id-daqs tal-kumpanija - 
ħaddiema f’kumpaniji kbar għandhom tendenza li jkollhom qligħ ogħla minn dawk li jaħdmu 
għal kumpaniji iżgħar), u karatteristiċi istituzzjonali (paga minima - paga minima ogħla 
tnaqqas il-GPG, billi ħafna nisa jaħdmu f’impjiegi bi ħlas baxx).

Dan hu għaliex huwa importanti li titqabbel il-GPG globali ma’ differenza rreġistrata f’setturi 
speċifiċi. Filwaqt li tista’ tiġi osservata differenza konsiderevoli fil-pagi bejn l-impjegati part-
time u dawk full-time, din id-differenza mhijiex neċessarjament ir-riżultat ta’ 
diskriminazzjoni diretta. Hija pjuttost konsegwenza tal-fatt li l-impjiegi part-time huma aktar 
frekwenti fis-setturi b’paga baxxa, bħas-servizzi tal-kura tas-saħħa jew tat-tindif. It-tqabbil 
intern tal-pagi fis-siegħa fost il-ħaddiema part-time juri li d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u 
n-nisa hija iżgħar minn meta mqabbla mal-ħaddiema full-time. 

Sabiex tiġi indirizzati l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kif manifestata mill-GPG, huwa 
meħtieġ li tiġi identifikata l-motivazzjoni sottostanti ta’ ħafna nisa irrispettivament mill-
edukazzjoni u t-talenti tagħhom li jagħżlu mpjiegi ta’ valur tas-suq aktar baxx.

Żbilanċ bejn ix-xogħol u l-familja 

In-nisa huma l-persuni prinċipali li jindukraw, billi jqattgħu ammont sproporzjonat ta’ ħin 
jagħmlu xogħol mhux imħallas u jipprovdu kura għat-tfal tagħhom u membri oħra tal-familja. 
Sabiex jagħmlu dan, ta’ spiss jagħżlu li jaħdmu part-time. Jiddominaw wkoll pożizzjonijiet 
f’setturi u okkupazzjonijiet li jippermettu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja. Dan 
iwassal biex ta’ spiss in-nisa jiġu impjegati f’impjiegi bi ħlas baxx u ma jidħlux għal 
pożizzjonijiet ta’ tmexxija. Iżda filwaqt li l-irġiel jaħdmu sigħat itwal min-nisa fuq il-post tax-
xogħol, jekk is-sigħat imħallsa u mhux imħallsa li jaħdmu n-nisa jingħaqdu flimkien ikunu 
b'mod sinifikanti itwal minn dawk tal-irġiel. 

Fl-istess ħin, it-tensjoni bejn il-ħajja tal-familja u dik professjonali tikkontribwixxi biex il-
mara tipposponi ż-żmien meta jkollha l-ewwel tarbija u għal rati ta’ fertilità baxxi f’bosta 
Stati Membri. Ir-rati tal-impjiegi ta’ nisa bit-tfal żgħar qed ikunu b’mod kostanti aktar baxxi 
minn dawk ta’ nisa mingħajr tfal. Barra minn hekk, skont analiżi minn esperti, id-differenza 
bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa tibda tidher wara li l-mara tmur lura lejn is-suq tax-xogħol mil-
liv tal-maternità tagħha, tiżdied minħabba interruzzjonijiet ripetuti fil-karriera minħabba 
fatturi esterni, bħal waqfien mix-xogħol biex tieħu ħsieb it-tfal jew membri dipendenti tal-
familja, u aktarx li tkompli tikber bl-età. 1

Minħabba perjodi ta’ liv tal-maternità u liv relatat mal-familja, in-nisa jesperjenzaw 
interruzzjonijiet sinifikanti ta’ esperjenza professjonali li jikkontribwixxu wkoll għall-GPG. 
L-impatt dirett ta’ perjodi bħal dawn jinkludi telf ta’ paga u s-sostituzzjoni tagħha minn 
allowance tal-maternità u f’ħafna Stati Membri dan huwa akkumpanjat ukoll minn benefiċċju 

1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Mejju 2012 b’rakkomandazzjonijiet
lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema irġiel u nisa
għall-istess xogħol jew xogħol ta’ valur ugwali (2011/2285(INI)
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tas-sigurtà soċjali aktar baxx matul dan il-perjodu. Din hija r-raġuni wkoll għaliex id-
differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa hija l-aktar baxxa għall-impjegati żgħażagħ u tiżdied 
bl-età bħala riżultat tal-interruzzjonijiet fil-karriera msemmija hawn fuq. 

L-inabbiltà li noffru lin-nisa soluzzjonijiet prattiċi li jgħinuhom jirrikonċiljaw aħjar ir-
responsabbiltajiet tax-xogħol u tal-familja hija l-fattur ewlieni li jikkontribwixxi għas-
segregazzjoni orizzontali/settorjali u vertikali/okkupazzjonali tas-suq tax-xogħol. 

Bħala riżultat, in-nisa ta’ spiss jaħdmu f’setturi li joffru pagi fis-siegħa aktar baxxi minn 
setturi ddominati mill-irġiel, bħall-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni jew l-amministrazzjoni 
pubblika. Fl-istess ħin, in-nisa qed jiffaċċjaw segregazzjoni vertikali jew okkupazzjonali li 
hija riżultat ta’ assenjamenti tar-rwol preġudikati fis-soċjetà ddominata mill-irġiel: ta’ spiss 
jinstabu impjegati bħala assistenti amministrattivi, assistenti fil-ħwienet jew ħaddiema b’ħiliet 
baxxi jew bla sengħa. 

Ir-rapporteur tenfasizza l-ħtieġa li titqies ir-rabta bejn ir-rwol speċifiku tan-nisa bħala dawk li 
jrabbu t-tfal, u r-rieda tagħhom li jaċċettaw trattament inġust fis-suq tax-xogħol. Huwa 
għalhekk li tissuġġerixxi b’mod qawwi li d-dispożizzjonijiet immirati lejn l-ħolqien ta’ 
kundizzjonijiet ottimali għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja jqisu l-importanza ta’ xogħol 
mhux imħallas tan-nisa bħala persuni li jindukraw u jirrikonoxxu b’mod xieraq il-valur ta’ 
dan ix-xogħol mhux imħallas.

F’dan ir-rigward, jista’ jkun meħtieġ li jinbidel il-kalkolu tal-GPG biex jeskludi n-nisa b’wild 
wieħed jew aktar. B’dan il-mod, il-GPG tirrifletti biss id-differenza reali bejn il-pagi li 
tirriżulta minn diskriminazzjoni. Fl-istess ħin, it-tqabbil bejn id-differenza fl-pagi kif 
ikkalkulata issa u l-GPG “mingħajr dettalji” ibbażata fuq il-kalkolu l-ġdid jista’ jintuża bħala 
bażi biex jiġi stmat id-dejn dovut mis-soċjetà lin-nisa għax-xogħol mhux imħallas tagħhom 
bħala indukraturi.

Diskriminazzjoni fl-iskemi tal-pensjonijiet

Id-differenza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel tikber wara l-irtirar. Skont statistiċi disponibbli, in-
nisa fl-UE jirċievu medja ta’ 39 % inqas mill-irġiel fil-pensjonijiet. Dan l-iżvilupp jirrifletti 
żvantaġġi fil-karriera li jsiru evidenti meta jitqabblu l-pensjonijiet okkupazzjonali. Bħala 
medja, id-differenzi fil-pensjonijiet huma konsiderevolment ogħla mid-differenzi fil-pagi. 
Dan huwa kkawżat mill-proporzjon ogħla ta’ nisa li jaħdmu part-time, minn pagi aktar baxxi 
fis-siegħa, u anqas snin fl-impjieg. F’xi Stati Membri, id-differenzi fil-pensjonijiet laħqu 
livelli li huma kważi d-doppju meta mqabbla mad-differenza fil-pagi L-inugwaljanza li 
tirriżulta tista’ tkompli tikber hekk kif is-sitwazzjoni demografika fl-Istati Membri 
tiddeterjora. Dan se jpoġġi s-sistemi tal-pensjoni Ħallas Waqt li Tkun Għaddej taħt pressjoni 
li dejjem tikber u l-fondi tal-pensjoni privati li jimmaniġġjaw it-tfaddil ikkalkulat bħala 
perċentwal tal-paga gwadanjata jsiru s-sors ewlieni ta’ dħul għaċ-ċittadini rtirati.

Ir-rapporteur tara d-differenza fil-pensjoni bħala estensjoni tad-differenza fil-pagi: bħala tali, 
hija diskriminatorja u għandha tiġi eliminata.

Kunċett tal-istess xogħol

Billi hemm rabta ċara bejn diskriminazzjoni indiretta persistenti tan-nisa fis-suq tax-xogħol, u 
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l-istatus speċjali ta’ mara bħala omm/mara tqila potenzjali jew attwali, id-definizzjoni nieqsa 
ta’ xogħol ta’ valur ugwali jew kwalunkwe kriterji ta’ valutazzjoni ċari għat-tqabbil ta’ 
impjiegi differenti tikkostitwixxi ostaklu kbir ieħor fit-twassil tas-suq tax-xogħol ġust ibbażat 
fuq it-trattament indaqs tan-nisa u l-irġiel.

Fil-Premessa 9, id-Direttiva mfassla mill-ġdid tiddikjara li “sabiex jiġi stmat jekk ħaddiema 
humiex jagħmlu xogħol ugwali jew xogħol ta’ valur ugwali, għandu jiġi determinat jekk, 
meħud kont ta’ firxa ta’ fatturi inklużi n-natura tax-xogħol u t-taħriġ u l-kondizzjonijiet tax-
xogħol, dawk il-ħaddiema jistgħux jitqiesu li huma f’sitwazzjoni kumparabbli.” 

S’issa, tnax-il Stat Membru introduċew definizzjoni ta’ dan il-kunċett fil-leġiżlazzjoni 
tagħhom. Fil-maġġoranza ta’ dawn il-każijiet, hija bbażata fuq l-erba’ komponenti ewlenin 
tal-evalwazzjoni tax-xogħol introdotti fl-Anness 1 tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-
Kummissjoni li jakkumpanja r-Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE: ħiliet, 
sforzi, responsabbiltà u kundizzjonijiet tax-xogħol. Ir-rapporteur tipproponi li l-kunċett tal-
istess xogħol jew xogħol ta’ valur ugwali għandu jiġi introdott fl-Istati Membri kollha bħala 
rekwiżit obbligatorju bħala kontribuzzjoni għal-libertà bażika Ewropea tal-moviment tal-
ħaddiema.

Trasparenza fil-pagi

L-introduzzjoni ta’ miżuri ta’ trasparenza fil-pagi hija pass ieħor importanti lejn il-bini ta’ suq 
tax-xogħol ibbażat fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Ir-rapporteur tinsab konvinta li l-
inklużjoni obbligatorja ta’ din l-għodda bbażata fuq definizzjoni Ewropea komuni tħalli 
impatt pożittiv billi min-naħa waħda tqajjem il-kuxjenza tal-impjegati fir-rigward ta’ 
remunerazzjoni eżistenti u disparitajiet ta’ benefiċċju filwaqt li fl-istess ħin tipprovdi strument 
għall-vittmi li jibdew proċeduri tal-qorti f’każijiet ta’ diskriminazzjoni.

Aċċess għall-ġustizzja

Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-direttiva mfassla mill-ġdid juri li l-aċċess għall-
ġustizzja għall-vittmi ta ’diskriminazzjoni jvarja b’mod sostantiv fost l-Istati Membri. Sabiex 
jingħeleb l-ostaklu ewlieni li jiffaċċjaw il-vittmi fil-maġġoranza tal-Istati Membri, ir-
rapporteur tenfasizza l-bżonn ta’ għajnuna legali bla ħlas. Dan jista’ jiġi offrut minn korpi ta’ 
ugwaljanza, trejdjunjins jew NGOs.

It-titjib fl-aċċess għall-ġustizzja huwa wkoll prekundizzjoni għall-applikazzjoni ta’ klawżoli 
ta’ kumpens u pieni skont id-Direttiva mfassla mill-ġdid. Filwaqt li l-kumpens jippermetti li l-
qrati jagħtu lill-vittmi rimedji xierqa, is-sanzjonijiet u l-penali għandhom effett detrimentali 
fuq l-impjegaturi u jipprovdu motivazzjoni biex tiġi evitata kwalunkwe forma ta’ mġiba li 
tista’ tiġi interpretata bħala diskriminatorja Wara l-prinċipju tas-sussidjarjetà, is-sanzjonijiet 
ssuġġeriti mir-rapporteur għandhom jiġu imposti b’mod speċifiku fil-livell tal-UE u 
jaffettwaw l-ammissibbiltà ta’ kumpaniji fl-akkwisti pubbliċi ta’ prodotti u servizzi mħallsa 
mill-baġit tal-UE.


