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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar opportunitajiet indaqs u trattament ugwali 
tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol
(2013/2678(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 8, 157 u 225 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 l-Artikolu 11(1)(d) tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull 
Għamla ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fir-
Riżoluzzjoni 34/180 tagħha tat-18 ta' Diċembru 1979,

– 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-komunikazzjoni tal-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 r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ pagi ugwali għall-ħaddiema rġiel u 
nisa għal xogħol ugwali jew għal xogħol ta' valur ugwali2,

– wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Valur Miżjud Ewropew “Applikazzjoni tal-prinċipju 
ta’ pagi ugwali għall-irġiel u n-nisa għal xogħol ugwali ta' valur ugwali”3,

– wara li kkunsidra l-istudju “Id-Disparità bejn is-Sessi fil-Pensjonijiet fl-UE”4,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar l-opportunitajiet indaqs u t-
trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (O-XXXX/2013 
– B7-XXXX/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Mejju 2012 b’rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni 

                                               
1 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
2 Testi adottati A7-0160/2012
3 EAVA 4/2013
4 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf
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dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol 
ugwali jew xogħol ta’ valur ugwali, il-Parlament Ewropew talab lill-Kummissjoni 
tirrieżamina d-Direttiva 2006/54/KE sal-15 ta’ Frar, filwaqt li, fejn ikun xieraq, tqis ir-
rakkomandazzjonijiet tal-PE, inkluża r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti;

B. billi minkejja xi titjib li sar fit-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa tul 
dawn l-aħħar snin, id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa għadha problema 
persistenti u bħalissa tirrappreżenta 16,2 % madwar l-UE, l-effetti ta’ rati tal-impjieg iktar 
baxxi fost in-nisa jkompli wkoll fl-età tal-pensjoni tagħhom u n-nisa jirċievu pensjoni 
medja ta’ 39 % inqas meta mqabbla ma’ dik tal-irġiel;

C. billi skont riċerka akkademika għat-tnaqqis fid-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, 
jeħtieġ li jitqiesu diversi fatturi u jiġu indirizzati sew, bħad-differenzi fir-rati ta’ attività u 
ta' impjiegi, id-differenzi fl-istruttura tal-pagi, id-differenzi fil-kompożizzjoni tal-forza 
tax-xogħol u d-differenzi fir-remunerazzjoni kif ukoll ta’ fatturi makroekonomiċi u 
istituzzjonali oħrajn;

D. billi l-esperjenza turi li prattiki tajbin jew miżuri ta’ liġi mhux vinkolanti waħedhom rari 
jitqiesu bħala inċentivi, u li l-effett ta' tagħlim bejn il-pari mistenni ma jsirx realtà;

E. billi skont il-konklużjonijiet tal-Valutazzjoni tal-Valur Miżjud Ewropew, tnaqqis ta’ 
perċentwal wieħed fid-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa se jżid it-tkabbir 
ekonomiku b’0,1 %, u t-tnaqqis fid-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa huwa kruċjali 
fil-kuntest attwali ta’ tnaqqis fir-ritmu ekonomiku;

F. billi nkiseb progress bil-mod fit-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u dan 
kellu konsegwenzi demografiċi, soċjali, legali u ekonomiċi sinifikanti;

1. Jiddispjaċih li progress fit-tnaqqis tad-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fl-Unjoni 
Ewropea mexa bil-mod; 

2. Jenfasizza li t-tnaqqis fl-inugwaljanza bejn is-sessi, billi titnaqqas id-differenza bejn il-
pagi tal-irġiel u tan-nisa, iġib miegħu benefiċċji mhux biss għan-nisa iżda wkoll għas-
soċjetà kollha, u dan it-tnaqqis m’għandux jitqies bħala spiża iżda bħala investiment;

3. Itenni li d-Direttiva 2006/54/KE, fil-forma attwali tagħha, mhijiex effettiva biżżejjed biex 
tindirizza d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u biex tikseb l-għan tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi fl-impjiegi u x-xogħol;

4. Jitlob lill-Kummissjoni tirrieżamina mingħajr dewmien id-Direttiva 2006/54/KE u 
tipproponi emendi għaliha skont l-Artikolu 32 tad-Direttiva u abbażi tal-Artikolu 157 tat-
TFUE b’segwitu għar-rakkomandazzjonijiet dettaljati stabbiliti fl-anness tar-riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew tal-24 ta' Mejju 2012;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.


