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f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Suġġett: Id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa

Il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali huwa stabbilit fl-Artikolu 157 tat-TFUE. Madankollu, in-
nisa fl-UE xorta waħda għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel. Fl-UE qed inħabbtu wiċċna ma' differenza 
globali bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa (GPG) ta' 16 %, u jeżistu differenzi kbar bejn l-Istati Membri. Il-
GPG hija d-differenza bejn il-medja tal-qligħ gross fis-siegħa tal-irġiel u tan-nisa espressa bħala 
perċentwal tal-medja tal-qligħ gross fis-siegħa tal-irġiel. Madwar żewġ terzi tal-GPG ma jistgħux jiġu 
spjegati bid-differenzi bejn is-sessi fl-edukazzjoni, fl-għażla tax-xogħol, fis-sigħat tax-xogħol u 
f'attributi osservabbli oħrajn, u dan jixhed fattur diskriminatorju ċar, fejn id-diskriminazzjoni bejn is-
sessi hija marbuta mad-diskriminazzjoni abbażi ta' razza, status ta' migrazzjoni, reliġjon, orjentazzjoni 
sesswali u diżabbiltà.

Ir-raġunijiet għall-GPG huma diversi: is-swieq u s-setturi tax-xogħol segregati skont il-ġeneru, l-
isterjotipi tas-sessi, in-nuqqas ta' għażliet ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u l-aspettattivi li n-
nisa jkunu dawk li jagħtu l-kura primarja li jwasslu biex ħafna minnhom jieħdu pawżi fil-karriera jew 
jaqilbu għax-xogħol part-time. Is-sitwazzjoni taggrava mal-irtirar minħabba li l-pensjoni medja għan-
nisa hija madwar 40 % anqas mill-pensjoni medja għall-irġiel.

L-għeluq tal-GPG ma jkunx biss konsistenti mat-TFUE, iżda jikkontribwixxi wkoll għall-għan globali li 
tinkiseb ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE u li jintlaħqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-Aġenda 2030 
tan-NU. L-indirizzar tal-GPG huwa wkoll konformi mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali. Inizjattivi bħar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2014 dwar it-trasparenza fil-pagi ftit li 
xejn kellhom impatt minħabba n-nuqqas ta' miżuri vinkolanti.

Il-Kummissjoni kif qed tippjana li tagħlaq il-GPG fil-qafas tal-Istrateġija tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi li 
jmiss? Liema miżuri se jiġu inklużi fl-istrateġija biex tiżdied it-trasparenza fil-pagi, tiġi żgurata 
remunerazzjoni aktar ġusta tax-xogħol fis-setturi ddominati min-nisa, jiġi miġġieled l-impjieg prekarju 
tan-nisa u jittieħed l-istess kont tax-xogħol li jsir mill-irġiel u x-xogħol li jsir min-nisa? Dan se jinkludi 
għodod li jipprovdu kriterji oġġettivi għal valutazzjoni newtrali fir-rigward tas-sessi u tqabbil tal-valur 
tax-xogħol? Il-Kummissjoni kif qed tippjana li ttejjeb l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali? 
Se tirrevedi d-Direttiva 2006/54/KE?

Il-President tal-Kummissjoni impenjat ruħha, fil-"Linji Gwida Politiċi għall-Kummissjoni li jmiss għall-
2019-2024", li tagħlaq il-GPG. Din il-wegħda se tiġi inkorporata f'atti leġiżlattivi u vinkolanti? Il-
Kummissarju nnominata Helena Dalli impenjat ruħha li tressaq azzjonijiet li jintroduċu miżuri vinkolanti 
ta' trasparenza fil-pagi matul l-ewwel 100 jum ta' din il-Kummissjoni. Tista' l-Kummissjoni tikkonferma 
n-natura vinkolanti ta' dawn il-miżuri u tgħid jekk dawn humiex se jinvolvu armonizzazzjoni tas-sistemi 
attwali ta' trasparenza tal-pagi fl-Istati Membri?
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