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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-Emanċipazzjoni Ekonomika tan-Nisa fis-Setturi Privati u Pubbliċi fl-UE 

(2017/2008(INI)) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 10, l-Artikoli 153(1) u 153(2) u l-Artikolu 157 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 23 u 33 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, 

– 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 d-Direttiva 2010/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

7 ta' Lulju 2010 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-

nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 

86/613/KEE2, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta' Ottubru 1992 dwar l-

introduzzjoni ta' miżuri li jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-

xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement jew li qed ireddgħu3;  

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2008 għal Direttiva 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi (COM(2016)0637), 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ottubru 2010 bil-ħsieb tal-

adozzjoni tad-Direttiva 2011/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' mizuri biex jinkoraġġixxu t-

titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li 

welldu reċentement, jew li qed ireddgħu u dwar l-introduzzjoni ta' miżuri ta' appoġġ 

għall-ħaddiema sabiex jilħqu bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik familjari4, 

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2013/62/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li 

temenda d-Direttiva 2010/18/UE li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave 

tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC, wara l-

                                                 
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23. 
2 ĠU L 180, 15.7.2010, p. 1. 
3 ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1. 
4 ĠU C 70 E, 8.3.2012, p. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0637
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emenda tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni Ewropea1, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Marzu 2012 għal Direttiva tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi 

mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati (Direttiva dwar in-nisa 

fuq bordijiet) (COM(2012)0614), 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ottubru 2010 bil-

ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-

bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati fil-borża u 

miżuri relatati, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2013 dwar l-eliminazzjoni tal-

istereotipi tas-sessi fl-UE2, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar l-applikazzjoni 

tal-prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali jew għal 

xogħol ta' valur ugwali3, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-leave tal-

maternità4, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2016 dwar il-ħaddiema domestiċi 

nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE5, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2016 dwar l-applikazzjoni tad-

Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas 

rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP 

u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE6, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-faqar: perspettiva 

tas-sessi7, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2016 dwar il-ħolqien ta' 

kundizzjonijiet fis-suq tax-xogħol favorevoli għal bilanċ bejn il-ħajja tal-familja u dik 

tax-xogħol8, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Settembru 2016 dwar l-applikazzjoni 

tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 

ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ('Direttiva dwar l-

Ugwaljanza fl-Impjiegi')9, 

                                                 
1 ĠU L 353, 28.12.2013, p. 7. 
2 ĠU C 36, 29.1.2016, p. 18. 
3 ĠU C 93, 9.3.2016, p. 110. 
4 Testi adottati, P8_TA(2015)0207. 
5 Testi adottati, P8_TA(2016)0203. 
6 Testi adottati, P8_TA(2016)0226. 
7 Testi adottati, P8_TA(2016)0235. 
8 Testi adottati, P8_TA(2016)0338. 
9 Testi adottati, P8_TA(2016)0360. 
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– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ottubru 2015 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 xogħol1, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta1-14 ta' Marzu 2017 dwar l-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2014–20152, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Ġunju 2015 dwar 

'Opportunitajiet ugwali ta' dħul għan-nisa u l-irġiel: Intemmu d-differenza bejn il-

pensjonijiet tan-nisa u l-irġiel', 

– wara li kkunsidra l-Patt Ewropew għall-ugwaljanza bejn is-sessi għall-perjodu 2011–

2020 adottat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 20113, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 124 dwar it-

tisħiħ tal-prinċipju ta' paga ugwali bejn għall-irġiel u n-nisa permezz tat-trasparenza 

(2014/124/UE)4, 

– wara li kkunsidra l-inizjattiva tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2015 bl-isem 'Pjan 

direzzjonali: Bidu ġdid biex jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċjaw il-familji ta' bilanċ bejn 

ix-xogħol u l-ħajja privata', kif ukoll il-konsultazzjonijiet pubbliċi u dawk mal-partijiet 

konċernati dwaru, 

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-

3 ta' Diċembru 2015 bl-isem 'The Strategic engagement for gender equality 2016–2019' 

(L-impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi) (SWD(2015)0278), b'mod 

partikolari il-Kapitolu 3.1. 'Increasing female labour-market participation and the equal 

economic independence of women and men' (Inżidu l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 

tal-impjiegi u l-indipendenza ekonomika ugwali tan-nisa u l-irġiel), 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-2017 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u 

l-irġiel fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Kapitolu 1 tiegħu dwar iż-żieda tal-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u l-indipendenza ekonomika ugwali u l-

Kapitolu 2 dwar it-tnaqqis tad-differenzi fil-pagi, il-qligħ u l-pensjonijiet bejn in-nisa u 

l-irġiel, 

– wara li kkunsidra r-rapporti tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-

Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) bit-titolu 'The gender employment gap: challenges and 

solutions' (2016), 'Social partners and gender equality in Europe' (2014), u 

'Developments in working life in Europe: EurWORK annual review' (2014 u 2015), kif 

ukoll is-Sitt Stħarriġ Ewropew dwar il-Kundizzjonijiet tax-Xogħol (EWCS) (2016), 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO dwar ir-Remunerazzjoni Indaqs (1951), il-

Konvenzjoni tal-ILO dwar ix-Xogħol Part-Time (1994), il-Konvenzjoni tal-ILO dwar 

                                                 
1 Testi adottati, P8_TA(2015)0351. 
2 Testi adottati, P8_TA(2017)0073. 
3 It-3073 laqgħa tal-Kunsill Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur, organizzata fi Brussell 

fis-7 ta' Marzu 2011. 
4 ĠU L 69, 8.3.2014, p. 112. 
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ix-Xogħol mid-Dar (1996), il-Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Protezzjoni tal-Maternità 

(2000) u l-Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Ħaddiema Domestiċi (2011), 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet Miftiehma tal-24 ta' Marzu 2017 tal-61 sessjoni tal-

Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tan-Nisa bl-isem 'Women's economic 

empowerment in the changing world of work', 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord ta' Livell Għoli tas-Segretarju Ġenerali tan-NU 

dwar l-Emanċipazzjoni Ekonomika tan-Nisa ta' Settembru 2016 bl-isem 'Leave no one 

behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment', 

– 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 (A8-0000/2017), 

A. billi l-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fit-teħid tad-deċiżjonijiet 

ekonomiċi hija prekundizzjonijiet għat-tisħiħ tal-posizzjoni tan-nisa u l-konsegwenzi 

tagħha; 

B. billi xkiel ewlieni għat-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa jinkludi normi soċjali 

b'effetti negattivi, liġijiet diskriminatorji jew nuqqas ta; protezzjoni legali, in-nuqqas tal-

kondiviżjoni ekwa tax-xogħol domestiku u tal-indukrar bla ħlas bejn l-irġiel u n-nisa, u 

n-nuqqas ta' aċċess għal assi finanzjarji, diġitali u immobbli, u s-sitwazzjoni tista' tiġi 

aggravati iktar permezz tad-diskriminazzjoni intersezzjonali1; 

C. billi t-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa huwa 'korrett u intelliġenti' fl-istess ħin, 

peress li l-ugwaljanza hija dritt tal-bniedem u peress li l-parteċipazzjoni aktar tan-nisa 

fis-suq tax-xogħol għandha impatt pożittiv fuq it-tkabbir tal-PDG u fuq s-suċċess 

ekonomiku tal-kumpaniji; 

D. billi l-bilanċ effettiv bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għandu aspetti pożittivi għas-saħħa 

u jippromwovi t-tkabbir ekonomiku, il-kompetittività, il-parteċipazzjoni globali tas-suq 

tax-xogħol, l-ugwaljanza bejn is-sessi, it-tnaqqis tar-riskju tal-faqar u s-solidarjetà bejn 

il-ġenerazzjonijiet, u jgħnin ukoll biex jiġu indirizzati l-isfidi ta' soċjetà li qed tixjieħ u 

jinfluwenza b'mod pożittiv ir-rati tat-twelid fl-UE; 

E. billi sistema pubblika ta' mmappjar tal-pagi li tinkludi il-ġbir ta' data għandha l-

potenzjal li tagħmel pressjoni kemm fuq is-setturi privat kif ukoll fuq dak pubbliku biex 

dawn jivvalutaw l-istrutturi ta' pagament tagħhom u jirrimedjaw kwalunkwe differenzi 

bbażati fuq il-ġeneru li jinstabu; 

F. billi nstab li l-kwoti jtejbu il-prestazzjoni tal-kumpaniji privati u jagħtu spinta lil tkabbir 

ekonomiku usa', barra li jwasslu għal użu aħjar tat-totalità ta' talenti fil-forza tax-

xogħol; 

G. billi s-setturi jew ir-rwoli tipikament dominati min-nisa ġeneralment ikunu 

kkaratterizzati minn pagi aktar baxxi minn setturi jew rwoli paragunabbli li huma 

                                                 
1 Il-Panel ta' Livell Għoli tan-NU dwar it-Tisħiħ tal-Pożizzjoni Ekonomika tan-Nisa: 'Leave no one behind: A 

call to action for gender equality and economic women's empowerment' (Settembru 2016). 
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ddominati mill-irġiel, u dan jikkostitwixxi komponent fid-differenzi bejn il-pagi u l-

pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel, li bħalissa huma ta' 16 % u 40 % rispettivament; 

H. billi l-Organizzazzjoni Internazzjononali tax-Xogħol żviluppat qafas fejn l-impjiegi jiġu 

vvalutati fuq il-bażi ta' erba' fatturi: il-kwalifiki, l-isforz, ir-responsabilità u l-

kundizzjonijiet tax-xogħol, u jiġu ppeżati skont l-importanza tagħhom għall-kumpanija 

jew l-organizzazzjoni kkonċernata; 

I. billi t-trejdjunjins għandhom il-potenzjal li jsaħħu l-pożizzjoni ekonomika tan-nisa 

permezz tal-promozzjoni ta' pagi indaqs u tal-investiment fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-

ħajja privata fis-settur tagħhom; 

J. billi l-evidenza turi li l-inugwaljanzi fil-pagi huma iżgħar fejn in-negozjar kollettiv ikun 

b'saħħtu1; 

I. Kunsiderazzjonijiet ġenerali  

1. Iqis li l-parteċipazzjoni u t-tisħiħ ekonomiċi tan-nisa huma kruċjali għat-tisħiħ tad-

drittijiet fundamentali tagħhom, peress li jippermettulhom jilħqu l-indipendenza 

ekonomika tagħhom, jeżerċitaw influwenza fis-soċjetà u jkollhom kontroll fuq 

ħajjithom; 

2. Jinnota li l-ispiża annwali tar-rata aktar baxxa ta' impjiegi fost in-nisa tikkorrispondi 

għal 2,8 % tal-PDG tal-UE2, filwaqt li l-ispiża tal-esklużjoni ta' mara mill-impjieg hija 

stmata bejn EUR 1,2 u 2 miljuni, skont il-livell edukattiv tagħha; 

II. Azzjonijiet u għodod li jsaħħu l-pożizzjoni ekonomika tan-nisa 

Bilanċ imtejjeb bejn ix-xogħol u l-ħajja privata 

3. Jinsisti li l-ilħiq tal-miri ta' Barċellona, inklużi indukrar, faċilitajiet u servizzi 

aċċessibbli, bi prezz raġonevoli u ta' kwalità, huwa indispensabbli biex l-Istati Membri 

jkunu jistgħu jilħqu l-miri tal-Ewropa 2020; 

4. Huwa konvint li l-involviment tal-irġiel fir-responsabilitajiet ta' indukrar huwa 

prekundizzjoni biex jinbidlu l-istereotipi tradizzjonali relatati mar-rwoli tal-ġeneru; 

jemmen, barra minn hekk, li ż-żewġ sessi u s-soċjetà kollha kemm hi se jibbenefikaw 

minn tqassim aktar ġust tax-xogħol bla ħlas u minn teħid aktar ugwali tal-leave għall-

indukrar; 

Pagi ugwali għal xogħol ugwali ta' valur ugwali u l-immappjar tal-pagi 

5. Jinsisti li l-prinċipju ta' pagi ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol tal-istess valur huwa 

minqux fit-Trattat tal-UE; jenfasizza, f'dan il-kuntest, ir-rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-prinċipju ta' pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa permezz 

tat-trasparenza; 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 Fl-2013 – ara 'The gender employment gap: Challenges and solutions'. 
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6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-kumpaniji idaħħlu t-trasparenza tal-pagi sabiex joħolqu 

metodi kif il-kumpaniji jittrattaw il-kwistjoni tad-differenzi bejn il-pagi tan-nisa u tal-

irġiel, inkluż permezz ta' verifiki tal-pagi u l-inklużjoni ta' miżuri ta' pagi ugwali fin-

negozjar kollettiv; 

7. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġi rikonoxxut u evalwat mill-ġdid ix-xogħol tipikament 

iddominat min-nisa, bħal dak fis-setturi tas-saħħa, dak soċjali u tat-tagħlim, kif 

imqabbla max-xogħol tipikament iddominat mill-irġiel; 

8. Jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li sabiex jinkisbu pagi ugwali għal xogħol ugwali ta' valur 

ugwali huwa meħtieġ qafas ċar ta' għodod speċifiċi ta' evalwazzjoni tax-xogħol 

b'indikaturi komparabbli  sabiex jiġi vvalutat il-'valur' fl-impjiegi jew fis-setturi; 

jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tipprovdi qafas bħal dan u tgħin lill-Istati Membri 

fl-implimentazzjoni tiegħu; 

9. Ifakkar li, f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 

jenħtieġ li l-valur tax-xogħol jiġi vvalutat u mqabbel skont kriterji oġġettivi, bħal 

rekwiżiti edukattivi, professjonali u dawk ta' taħriġ, il-ħiliet, l-isforz u r-responsabilità, 

ix-xogħol li wieħed ikun qed jagħmel u n-natura tal-kompiti involuti; 

Kwoti skont il-ġeneru 

10. Iqis li l-kwoti fis-settur pubbliku jistgħu jkunu meħtieġ meta l-istituzzjonijiet pubbliċi 

ma jissodisfaw ir-responsabilità tagħhom ta' rappreżentanza ġusta, u b'hekk jistgħu 

jtejbu l-leġittimità demokratika tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet;  

11. Itenni t-talba tiegħu lill-Kunsill għall-adozzjoni rapida tad-direttiva dwar il-bilanċ bejn 

is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati fil-borża, bħala l-ewwel 

pass importanti lejn rappreżentanza indaqs fis-settur pubbliku u f'dak privat; 

Pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi 

12. Jirrikonoxxi li l-Kummissjoni tappoġġja l-adozzjoni ta' pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-

sessi permezz ta' organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u organizzazzjonijiet li 

jiffinanzjaw ir-riċerka; 

13. Jinnota li l-pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell ta' kumpanija jew f'dak 

settorjali jistgħu jinkludu diversi miżuri ta' riżorsi umani li jindirizzaw ir-reklutaġġ, il-

paga, il-promozzjonijiet, it-taħriġ u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; jinnota li 

dawn spiss jinkludu miżuri konkreti bħal lingwaġġ newtrali fir-rigward tal-ġeneri, il-

prevenzjoni tal-fastidju sesswali, il-ħatra tas-sess sottorappreżentat fl-ogħla 

pożizzjonijiet, ix-xogħol part-time u l-missirijiet li jipparteċipaw fl-indukrar tat-tfal, u li 

teżisti varjetà ta' approċċi fl-Istati Membri rigward l-introduzzjoni obbligatorja ta' tali 

miżuri; 

Ftehimiet kollettivi u s-sħab soċjali 

14. Jenfasizza li l-iżgurar tal-bilanċ bejn is-sessi fit-timijiet ta' negozjar kollettiv huwa 

kruċjali biex tiġi żgurata rappreżentanza bbilanċjata ta' nisa u rġiel, u għalhekk iqis li 

jenħtieġ li t-trejdjunjins issaħħu l-pożizzjonijiet tan-nisa fl-istruttura tas-sħubija soċjali, 
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b'mod partikolari fi rwoli ta' teħid ta' deċiżjonijiet, u jenħtieġ li jinnegozjaw pjanijiet ta' 

ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-kumpanija u f'dak settorjali; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mas-sħab soċjali sabiex issaħħaħhom fir-

rwol essenzjali tagħhom tal-iżvelar ta' preġudizzji inviżibbli fuq il-bażi tal-ġeneru fl-

iffissar tal-iskali tal-pagi u fl-għoti ta' evalwazzjonijiet tal-impjiegi li jkunu ħielsa minn 

preġudizzji fuq il-bażi tal-ġeneru; 

III. Rakkomandazzjonijiet dwar it-titjib tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa 

16. Jenfasizza li l-mudelli u l-prattiki ekonomiċi attwali ma jqisux id-differenzi bbażati fuq 

il-ġeneru u ma jirrisondux għall-kwistjoni tal-għeluq tad-differenza bejn in-nisa u l-

irġiel; jemmen, f'dan il-kuntest, li l-politiki fiskali u l-prijoritajiet ta' nfiq matul il-

kriżijiet jridu jiġu kkunsidrati mill-ġdid b'mod li jqisu lin-nisa bħala atturi ekonomiċi; 

17. Jitlob li jiġu eżaminati mill-ġdid l-enfasijiet makroekonomiċi li skonthom qed jiġu 

vvalutati mill-ġdid il-prijoritajiet ta' nfiq pubbliku u li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel 

jistgħu jibbenefikaw mill-investiment soċjali; 

18. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

L-Ewropa hija bla ebda dubju waħda mill-mexxejja dinjija f'dak li jirrigwarda d-drittijiet tan-

nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Madankollu, prekundizzjoni biex neċċellaw fl-ugwaljanza u 

fit-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa hija l-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fit-

teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi.  

L-aħħar statistiki juru li l-UE għadha biss f'nofs it-triq lejn il-kisba tal-ugwaljanza bejn is-

sessi. L-Indiċi dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi tal-EIGE tal-2015 ma ppreżenta kważi l-ebda 

progress għall-UE u żieda mhux sinifikanti.  

 

F'ħafna pajjiżi, l-ostakli ewlieni għat-tisħiħ tal-pożizzjoni ekonomika tan-nisa huma diversi 

normi soċjali jew liġijiet diskriminatorji. Minkejja l-fatt li bħala medja n-nisa għandhom livell 

ta' edukazzjoni ogħla mill-irġiel, id-differenza bejn il-pagi tal-nisa u tal-irġiel għadha 

prevalenti ħafna fil-livell ta' 16,1 % u dik tad-differenzi bejn il-pagi u l-pensjonijiet hija fil-

livell allarmanti ta' 40,2 % għalkemm id-differenza bejn l-Istati Membri hija sinifikanti. 

Distribuzzjoni aktar ugwali tax-xogħol domestiku mhux imħallas hija wkoll meħtieġa biex in-

nisa jkunu jistgħu jkunu preżenti fis-suq tax-xogħol bl-istess mod bħall-irġiel. Meta x-xogħol 

domestiku mhux imħallas isir simultanjament u jsir piż maqsum b'mod ugwali, kif ukoll meta 

jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti mill-miri ta' Barċellona, se jkun hemm pedament aħjar għal 

bilanċ imtejjeb sew bejn ix-xogħol u l-ħajja privata li se jippermetti lin-nisa jikkompetu fuq 

bażi ugwali mal-irġiel.  

 

L-abilità li wieħed ikun jista' jikkompeti bl-istess termini m'hiex biss dritt tal-bniedem u 

m'għandha tiffaċċja ebda reżistenza peress li kulħadd, irrispettivament ta' min hu jew x'inhu s-

sess bijoloġika tiegħu, għandu l-istess drittijiet u m'għandux jiffaċċjaw diskriminazzjoni. 

Barra li hija dritt tal-bniedem, hemm benefiċċji bħala riżultat ta' suq tax-xogħol aktar ugwali. 

In-nisa jaħdmu part-time iktar mill-irġiel, b'mod involontarju, u dan flimkien mad-differenza 

fil-pagi huwa telf kbir fid-dħul mit-taxxi għall-Istati Membri. Skont il-Eurofound, l-ispiża 

annwali totali tar-rata aktar baxxa ta' impjiegi fost in-nisa tikkorrispondi għal 2,8% tal-PDG 

tal-UE1, filwaqt li l-ispiża tal-esklużjoni ta' mara mill-impjieg matul il-ħajja tax-xogħol tagħha 

hija stmata bejn EUR 1,2 u 2 miljuni, skont il-livell edukattiv tagħha;  

 

Hemm għodod differenti li huma utli sabiex jintlaħaq l-objettiv tat-tisħiħ tal-pożizzjoni 

ekonomika tan-nisa. L-eżistenza tad-differenzi fil-pagi toħloq problema fundamentali ta' pagi 

ugwali għal xogħol ugwali u xogħol ta' valur ugwali. Sabiex niksbu pagi ugwali għal xogħol 

ugwali jeħtieġ li jkun hemm immappjar sistematiku sabiex ikun żgurat li kemm is-settur 

pubbliku kif ukoll dak privat josservaw il-prinċipju.  

 

Sabiex nikkonfrontaw il-livell insuffiċjenti ta' setgħa ekonomika tan-nisa fl-UE, huwa 

neċessarju li l-impjiegi tradizzjonali tan-nisa jiġu vvalutati bl-istess mod bħall-impjiegi tipiċi 

tal-irġiel. Dan se jirrikjedi li s-setturi li huma affettwati, li huma ddominati min-nisa, iħallsu 

aħjar lill-impjegati tagħhom.  

 

Kif imsemmi hawn fuq, iż-żieda tal-preżenza tan-nisa fis-suq tax-xogħol tista' biss twassal 

għal effetti pożittivi. F'dak li għandu x'jaqsam mal-bordijiet korporattivi u fis-settur pubbliku 

                                                 
1 Fl-2013, The gender employment gap: Challenges and solutions 
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fejn jittieħdu deċiżjonijiet ta' livell għoli, l-esperjenza tal-inklużjoni tan-nisa wriet riżultati 

pożittivi. Aħna nistiednu lill-Kunsill jadotta b'mod rapida d-direttiva dwar it-titjib tal-bilanċ 

bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati fil-borża ('id-Direttiva dwar 

in-Nisa fuq il-Bordijiet'). Sar progress f'dan il-qasam, iżda dan qed tavvanza bil-mod wisq. L-

akbar progress sar fil-pajjiżi li adottaw leġiżlazzjoni vinkolanti dwar il-kwoti. Fattur 

importanti huwa wkoll li mmexxu bl-eżempju. Bħalissa l-UE għandha ftit wisq nisa 

f'pożizzjonijiet ta' livell għoli jew fl-ogħla pożizzjonijiet fl-istituzzjonijiet tagħha u hemm 

bżonn li ssir bidla drastika.  

 

Il-pjanijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi huma għodda li tindirizza l-inugwaljanza fil-post tax-

xogħol permezz ta' ħafna modi differenti, l-indirizzar tar-reklutaġġ, il-pagi, il-promozzjonijiet, 

it-taħriġ u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Barra minn hekk, pjan ta' ugwaljanza bejn 

is-sessi jista' jaħdem għall-prevenzjoni tal-fastidju sesswali wkoll. 32 % tal-każijiet ta' fastidju 

sesswali fl-UE kienu esperjenzati min-nisa fuq il-post tax-xogħol tagħhom u, minħabba li 

jesperjenzaw vjolenza bħal din, għadd kbir ta' nisa jbiddlu l-imġiba tagħhom billi jevitaw li 

jkunu waħdehom ma' kollega jew kap partikolari. Jeħtieġ li jkollna politika ta' tolleranza żero 

kontra l-fastidju u li kulħadd, inklużi n-nisa, jeħtieġ li jkun jista' jħossu sigur fl-ambjent tax-

xogħol tagħhom.  

 

Aħna ninsabu biss tliet snin lil hinn mill-2020, u għandna miri għoljin ħafna li ġew stabbiliti 

minna stess, li rridu nilħqu. Ma nistgħux naċċettaw falliment u rridu nkomplu naħdmu biex 

nilħqu dawn il-miri rigward it-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-preżenza tagħhom fis-suq tax-

xogħol. Jeħtieġ li nuru tmexxija b'sens ferm li aħna ma nittollerawx l-inugwaljanza u li 

nistennew li kemm is-setturi pubbliku kif ukoll dak privat jieħdu r-responsabilità għall-

inugwaljanza li qed jirriproduċu permezz tal-problemi ppreżentati f'dan ir-rapport. 

 

 


