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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u 
l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jiddispjaċih għall-fatt li l-Kummissjoni s'issa għadha ma indirizzatx kif suppost ir-
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Novembru 2008 u għadha ma bdiet l-
ebda inizjattiva leġiżlattiva sabiex tipproċedi b'mod effikaċi kontra l-problema tal-
inugwaljanza fil-ħlas bejn l-irġiel u n-nisa;

2. Huwa mħasseb ħafna dwar il-fatt li f'dawn l-aħħar għaxar snin, l-avvanzi li saru kienu 
bil-mod wisq u matul l-aħħar snin, id-differenza fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa staġnat fuq 
livell għoli, filwaqt li, minkejja l-prinċipju legali mandatorju ta' paga ugwali għal xogħol 
ta' valur ugwali fl-UE-27, fis-sena 2009 l-ħlas fis-siegħa tan-nisa kien fil-medja 17.5 % 
anqas minn dak tal-irġiel1; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-istrateġija tal-flessigurtà 
mhijiex adattata biex tnaqqas id-differenzi li jeżistu fil-ħarsien tal-impjiegi u fil-pagi 
bejn in-nisa u l-irġiel;

3. Huwa tal-fehma li din l-inugwaljanza għandha effetti b'saħħithom fuq il-ħajja tan-nisa, 
speċjalment fl-età tal-pensjoni, peress li l-introjti baxxi jwasslu għal ħlasijiet ta' pensjoni 
aktar baxxi, ir-raġuni għaliex in-nisa huma milquta aktar mill-faqar fl-età anzjana b'rata 
ta' 22 % meta mqabbla mal-irġiel, li għandhom rata ta' 16 %;

4. Jinnota li l-istatistiki għandhom ikunu koerenti, komparabbli, speċifiċi għall-ġeneru, 
kompluti u adattati għal żviluppi ġodda fis-sistema tal-impjiegi; huwa tal-fehma li fil-
valutazzjoni tad-differenza fil-paga, għandhom jiġu kkunsidrati mhux biss il-ħlas fis-
siegħa qabel ma titħallas it-taxxa, iżda wkoll elementi oħra tar-rimunerazzjoni 
individwali u tal-kwalifiki;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu miżuri li jibbenefikaw il-promozzjoni u l-iżvilupp tal-
impjiegi u tax-xogħol li joffri kundizzjonijiet ta' ugwaljanza reali bejn in-nisa u l-irġiel;

6. Iqisha bħala ħaġa importanti ħafna li tiġi promossa kultura ġdida ta' qsim ta' 
responsabbiltà kemm fil-ħajja privata kif ukoll fid-dinja tax-xogħol li tissostitwixxi t-
tqassim tradizzjonali tar-rwoli bejn in-nisa u l-irġiel; 

7. Huwa tal-fehma li huma meħtieġa miżuri leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi fil-livelli 
differenti, sabiex jingħelbu l-esklużjoni orizzontali u vertikali u l-isterjotipi dwar ix-
xogħlijiet u s-setturi li huma karatteristikament femminili;

8. Jitlob lill-Istati Membri joħolqu regoli estensivi u legalment mandatorji sabiex 
jimplimentaw b'mod effikaċi l-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol 
ta' valur ugwali; 

9. Jenfasizza li s-sħab soċjali għandhom rwol importanti fil-livelli kollha sabiex, permezz 
                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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ta' negozjar kollettiv, jieħdu azzjoni kontra l-paga differenti għall-irġiel u għan-nisa;

10. Jindika li l-kuntatti diretti tal-miżuri tal-Kummissjoni m'għandhomx ikunu biss l-Istati 
Membri u s-sħab soċjali iżda wkoll l-entitajiet għall-ugwaljanza;

11. Jitlob lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jieħdu miżuri kontra d-diskriminazzjoni fuq il-
bażi tal-ġeneru, kontra l-inugwaljanzi fit-taħriġ u s-segregazzjoni tas-suq tal-impjiegi, 
biex ikun hemm rikonċiljazzjoni li tiffunzjona bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata u  
trasparenza sħiħa tal-paga;

12. Huwa tal-opinjoni li l-Istati Membri, minħabba l-avvanzi limitati, għandhom 
jikkunsidraw miżuri effikaċi kontra min iħaddem, meta dawn jiksru l-prinċipju ta' paga 
ugwali;

– biex jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

13. Huwa tal-fehma li kombinazzjoni ta' strateġiji u miżuri, filwaqt li tirrispetta l-approċċ 
favur l-integrazzjoni tas-sessi, tista' telimina d-differenza fil-paga bejn l-irġiel u n-nisa u 
għandha tinkludi dan li ġej: 

a) miżuri speċifiċi għall-kumpatibilità tal-impjieg, it-taħriġ u t-taħriġ avanzat mal-ħajja 
tal-familja u privata,  

b) politika fiskali u tas-sigurtà soċjali adatta,

c) miżuri konkreti li għandhom jiġu implimentati mis-sħab soċjali u mill-entitajiet 
għall-ugwaljanza (skont l-Artikolu 157(4) tat-TFUE) biex jeliminaw id-differenza 
fil-paga u l-esklużjoni fis-setturi kuntrattwali u settorali differenti,

e) l-inklużjoni ta' klawsola għall-ħarsien tal-ugwaljanza bejn is-sessi u għall-istess 
paga f'kuntratti pubbliċi, u għall-ħolqien ta' ċertifikat tal-kwalità speċjali,

f) it-teħid ta' inizjattivi għall-implimentazzjoni tal-politika tal-ugwaljanza u tal-istess 
salarju mill-intrapriżi;

14. Jikkunsidra li jeħtieġ li l-Artikolu 157 (1) u (2) tat-TFUE  jiġi interpretat u implimentat 
kif suppost u li d-direttiva relevanti tiġi adattata għal-livell tal-UE jew waqt l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni fil-livell nazzjonali;

15. Huwa konvint dwar il-ħtieġa ta' implimentazzjoni aħjar u aktar malajr tad-
dispożizzjonijiet tad-direttiva relevanti fir-rigward tal-entitajiet għall-ugwaljanza u d-
djalogu soċjali, sabiex tiġi eliminata b'mod reali d-differenza fil-paga permezz tal-miżuri 
li għandhom jiġu implimentati mill-Istati Membri, is-sħab soċjali u l-entitajiet għall-
ugwaljanza.


