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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat 
għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jinkorpora:

A. Is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Jilqa’ l-għan tal-Kummissjoni li tanalizza l-kawżi tad-differenza fil-paga bejn l-irġiel u n-
nisa u li tiżviluppa approċċi mmirati biex tittratta d-differenza fil-paga u s-segregazzjoni 
tas-suq ta' l-impjiegi tan-nisa, li bħala fenomenu jakkumpanja lil dak ta' l-ewwel; 
jenfasizza li l-bosta studji u l-korp ta’ data li diġà għandna jindika li l-progress f’dan ir-
rigward kien kajman wisq (tnaqqis fid-differenza fil-paga minn 17% fl-1995 għal 15% fl-
2005).

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-istatistiċi għandhom ikunu koerenti, kumparabbli, 
kompluti u mfassla biex jitqiesu s-sistemi l-ġodda ta' klassifikazzjoni u organizzazzjoni ta' 
l-istaff u ta' riforma fl-organizzazzjoni tax-xogħol, u jqis li d-differenza fil-paga 
m’għandhiex sempliċement tiġi kkalkulata abbażi tad-differenzi fid-dħul gross kull siegħa 
iżda għandhom jitqiesu wkoll fatturi bħal ħlas supplimentari individwali, il-
klassifikazzjoni ta’ l-impjieg, ix-xejriet fl-organizzazzjoni tax-xogħol, l-esperjenza 
professjonali u l-produttività, li għandhom jitkejlu mhux biss f’termini kwantitattivi (is-
sigħat li fihom il-ħaddiem ikun fiżikament preżenti fuq il-post tax-xogħol) iżda wkoll 
f’termini kwalitattivi

3. Iqis li strateġija li tikkoreġi d-differenza, is-segregazzjoni orizzontali u vertikali tas-suq 
tax-xogħol u l-isterjotipi dwar l-impjiegi u s-setturi fejn tipikament issib dominanza 
femminili se jeħtieġu qafas għal miżuri leġiżlattivi u għal miżuri oħrajn fuq diversi livelli 
li jiddistingwi bejn diskriminazzjoni fil-paga u differenzi fil-paga bbażati fuq fatturi 
differenti mid-diskriminazzjoni diretta jew indiretta, minħabba li ta’ l-ewwel taqa' 
direttament fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni u ta' l-aħħar għandha tiġi ttrattata permezz ta' 
politiki mmirati u miżuri speċifiċi.

4. Iqis li d-diversi approċċi proposti biex titnaqqas id-differenza fil-paga – meta wieħed iqis 
ukoll il-partijiet interessati differenti li għalihom ikunu maħsuba – l-Istati Membri, is-sħab 
soċjali u l-organizzazzjonijiet favur l-opportunitajiet indaqs – għandhom ikunu bbażati fuq 
kumbinazzjoni xierqa ta’ politiki ekonomiċi, soċjali u ta’ l-impjiegi u fuq miżuri li 
jinkludu:

(a) politiċi speċifiċi li jippermettu li ssir rikonċiljazzjoni bejn ix-xogħol, il-familja u l-ħajja 
personali, u li jkopru l-kura tat-tfal u servizzi ta’ kura oħra (li għandhom ikunu 
aċċessibbli, immaterjalment mill-istatus u mit-tip ta' kuntratt tal-ħaddiem), l-
organizzazzjoni u s-sigħat ta’ xogħol flessibbli u l-liv tal-maternità, tal-paternità, tal-
parentela u tal-familja,

(b) politiki fiskali u tas-sigurtà soċjali, inklużi miżuri speċifiċi għas-sessi mfassla biex 
jikkumpensaw id-differenzi inġusti u mhux iġġustifikati u biex isaħħu l-impjiegi tan-nisa,



PE407.743v01-00 4/5 PA\727092MT.doc

MT

(c) azzjonijiet speċifiċi ta’ programmi nazzjonali biex jiġu implimentati l-linjigwidi integrati 
għaċ-ċiklu ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona 2008/2010, imfassla biex iqisu l-kundizzjonijiet 
lokali f’kull pajjiż u biex jiżguraw li l-Pjan Direzzjonali għall-Ugwaljanza 2006/2010 jkun 
implimentat fil-ħin, 

(d) miżuri konkreti u preċiżi (skond l-Artikolu 141(4) tat-Trattat) biex jiġu kkoreġuti d-
differenza fil-paga u s-segregazzjoni tas-sessi, li għandhom jiddaħħlu fis-seħħ mis-sħab 
soċjali u mill-organizzazzjonijiet favur l-opinjonijiet indaqs fuq diversi livelli, kemm 
kuntrattwali u kemm settorjali, bħal: obbligu fuq is-sħab soċjali li jikkonkludu il-ftehimiet 
dwar il-pagi, investigazzjonijiet sistematiċi fir-rigward tal-pagi ndaqs, implimentazzjoni 
tal-pjanijiet tal-kumpaniji rigward l-ugwaljanza, l-iffissar ta' miri u ‘benchmarking’ 
kwalitattivi u kwantitattivi, skambju ta’ l-aqwa prassi vvalidat mill-partijiet ikkonċernati u 
akkumpanjat minn deskrizzjonijiet ta’ l-ostakoli u tad-diffikultajiet misjuba;

(e) id-dħul ta’ klawsola li titlob rispett għall-ugwaljanza bejn is-sessi u għall-pagi ndaqs fil-
kuntratti pubbliċi u l-introduzzjoni ta’ tikketta speċifika bħal ‘ċertifikat ta’ kwalità’ għall-
politiki dwar is-sessi u l-pagi, li jista’ jingħata lil kumpaniji u jikkonferilhom ċerti 
vantaġġi f’termini ta’ aċċess għal miżuri u finanzjament ta’ appoġġ nazzjonali, lokali u 
Ewropew u jsaħħilhom l-opportunitajiet tagħhom li jikkonkludu kuntratti pubbliċi.

B. Is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni:

1. Iqis li huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-Artikoli 141(1) u (2) tat-Trattat ikunu interpretati 
u implimentati sewwa u li tittieħed azzjoni fir-rigward tad-direttiva rilevanti (fuq livell 
Ewropew u/jew fir-rigward tat-traspozizzjoni u ta’ l-applikazzjoni fuq livell nazzjonali) –
b’riferenza partikolari għal: 

(a) il-kunċetti ta’ pagi u ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali professjonali, billi jiġi żgurat li dawn 
ikunu mfassla b’tali mod li jirriflettu bis-sħiħ it-tagħrif u l-evalwazzjonijiet li jkun hemm 
fis-sistemi l-ġodda tal-klassifikazzjoni professjonali, 

(b) il-klassifikazzjoni professjonali, filwaqt li jiġi żgurat li s-sistemi l-ġodda ta’ 
klassifikazzjoni u ta’ organizzazzjoni ta’ l-istaff u tax-xogħol jintużaw bħala sors ta’ data 
u ta’ parametri ta’ evalwazzjoni għall-kalkolu tal-paga, b’rispett sħiħ għall-prinċipju tal-
kumparabilità, 

(c) il-ħidmiet ta’ l-organizzazzjonijiet favur l-opportunitajiet indaqs, billi jiġi żgurat li dawn 
ikollhom sehem ikbar flimkien mas-sħab soċjali,

(d) l-informazzjoni provduta minn dawk li jħaddmu dwar it-trattament ugwali għall-irġiel u n-
nisa fuq il-post tax-xogħol, billi tiġi provduta iżjed informazzjoni speċifika u mmirata 
rigward id-differenzi fil-pagi, flimkien ma’ involviment ikbar tas-sħabi soċjali u ta’ l-
organizzazzjonijiet favur opportunitajiet indaqs u rwol ikbar għalihom. 

2. Huwa konvint mill-importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni aħjar u iżjed mgħaġġla 
tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva maħsuba biex tikkoreġi d-differenzi fil-pagi billi jkun 
żgurat li l-Istati Membri, is-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet favur id-drittijiet indaqs 
japplikaw miżuri bħal dawk stabbiliti fil-'Qafas ta’ azzjonijiet dwar l-ugwaljanza bejn is-
sessi' li ġie approvat mis-sħab soċjali f’Marzu 2005, billi jkun hemm:
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(a) iċ-ċirkulazzjoni ta’ informazzjoni u ta’ linjigwidi dwar sistemi prattiċi (b’mod partikulari 
għall-SMEs) ta’ korrezzjoni fid-differenzi fil-pagi, inklużi l-ftehimiet kollettivi nazzjonali 
jew settorjali, 

(b) il-ġbir ta’ data statistika li tkun speċifika għas-sessi, trasparenti u aċċessibbli  (bl-użu ta’ 
metodi li jqisu numru kbir ta’ fatturi varjanti) f’livell nazzjonali, settorjalo u tal-
kumpaniji,

(c) l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ evalwazzjoni tax-xogħol li jkunu trasparenti u newtrali mill-
perspettiva tas-sess li abbażi tagħhom ikun possibbli li ssir evalwazzjoni, f'każi 
individwali jekk ikun meħtieġ, ta' jekk id-deskrizzjonijiet ta' l-impjieg u l-kriterji tal-pagi 
jkunux diskriminatorji,

(d) taħriġ speċifiku għall-isħab soċjali bbażat fuq għodod ta’ strumenti analitiċi u miżuri 
mmirati li għandhom jintużaw fit-tfassil tal-kuntratti jew fil-verifika dwar jekk ir-regoli u 
l-politiki li jikkoreġu d-differenzi fil-pagi jkunux qegħdin jiġu implimentati.
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