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Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE)

Il-Konferenza Onlajn tal-NCPE dwar il-Paga Indaqs
Id-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru f’Malta kienet ta’ 13% fl-2018 (waqt li l-medja talUE kienet ta’ 15%)1; dan qiegħed jiżdied gradwalment fil-kuntest li l-parteċipazzjoni tan-nisa
fis-suq tax-xogħol dejjem qiegħda tikber, u li dawn in-nisa spiss qegħdin jissieħbu fil-gradi laktar baxxi fl-istruttura tal-paga. Fid-dawl ta’ dan, il-Konferenza tal-NCPE wittiet it-triq’ il
quddiem sabiex titnaqqas id-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru u tiżgura paga ugwali għannisa u l-irġiel.
Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi l-Onor. Rosianne Cutajar stqarret li
l-progress miksub fl-isfera tal-ugwaljanza tul dawn l-aħħar snin kien sinifikanti u sostanzjali.
Madankollu, il-paga mhux ugwali u d-diskriminazzjoni fil-pagi abbażi tal-ġeneru għadhom
preżenti. Dawn jikkontribwixxu biex tiżdied id-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru, li huwa
wkoll ir-riżultat ta' fatturi oħra bħas-segregazzjoni tal-ġeneru fis-suq tax-xogħol u fledukazzjoni, nuqqas ta' nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali, u nuqqas ta' bilanċ bejn ix-xogħol u lħajja privata. Id-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru ma taffettwax biss lin-nisa li jkunu
qegħdin jaħdmu, iżda twassal ukoll għal diskrepanza fil-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel fletà tal-irtirar. Dan huwa sinifikanti għaliex il-pensjonijiet huma fattur importanti għallindipendenza finanzjarja fl-età tal-irtirar. L-Onor. Cutajar tenniet l-impenn tal-Gvern li jkompli
jaħdem biex jagħti s-setgħa kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom
fl-isferi kollha għall-ġid tas-soċjetà.
Il-Kummissarju tal-NCPE is-Sa Renee Laiviera sostniet li d-diskrepanza fil-pagi abbażi talġeneru tirreferi għall-perċentwali tal-qligħ tal-irġiel u tirrappreżenta d-differenza medja ta’
qligħ gross fis-siegħa tal-impjegati nisa u rġiel. Id-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru
taffettwa n-nisa matul iċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż il-pensjoni tagħhom, fejn id-differenza hija
saħansitra usa'. Għaldaqstant, l-indirizzar tad-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru huwa
kruċjali biex jittaffa r-riskju li n-nisa jaqgħu fil-faqar u fl-esklużjoni soċjali partikolarment
aktar tard fil-ħajja. Is-Sa Laiviera qalet li l-Kapitlu 456 tal-Liġijiet ta’ Malta jipprojbixxi ddiskriminazzjoni fl-impjiegi inkluż fit-termini u l-kundizzjonijiet bħall-paga. Is-Sa Laiviera
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kkonkludiet li l-inizjattivi tal-NCPE qegħdin jittieħdu biex tiġi żgurata l-konformità effettiva
mal-liġi biex tiġi indirizzata d-diskrepanza fil-pagi abbażi tal-ġeneru.
KPMG Malta taw preżentazzjoni dwar l-Għodod għal Kejl ta' Salarji eżistenti fl-Istati Membri
tal-UE u taw ħarsa lejn l-Għodda ta’ Ħlas Indaqs tal-NCPE; għodda adattata għas-suq taxxogħol f’Malta u magħmula apposta għall-proċess ta’ ċertifikazzjoni tal-Marka tal-Ugwaljanza
tal-NCPE. L-Għodda żviluppata hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'Malta u hija bażi tajba
li tista' tibqa' titjieb. Fil-fatt, KPMG irrakkomandaw li l-Għodda tiġi riveduta regolarment u
b’mod strutturat billi wieħed janalizza kontinwament ir-riżultati tagħha u l-approċċ tal-utent
lejha. Dan dejjem jiżgura l-aħjar Għodda għall-kuntest tan-negozju ta’ Malta u l-ambjent taxxogħol li huwa konxju mill-kwistjoni ta’ paga mhux ugwali bejn in-nisa u l-irġiel u li b’hekk
jikkontribwixxi għaż-żieda ta’ indipendenza ekonomika ugwali.
Dr Rose Marie Azzopardi, Lettur Anzjan, mid-Dipartiment tal-Ekonomija, FEMA, flUniversità ta’ Malta, indirizzat l-iżvilupp ta’ pjan ta’ azzjoni dwar id-diskrepanza fil-pagi
abbażi tal-ġeneru f’Malta. Fil-bidu hija spjegat il-pjan ta’ azzjoni tal-UE f’dan ir-rigward li
kien għall-2017-2019. Dr Azzopardi saħqet li fil-futur qarib hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni ċara
dwar it-trasparenza fil-paga. Barra minn hekk, deterrenti persważivi u appoġġ istituzzjonali
b’saħħtu, huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata ġustizzja fuq il-paga ugwali.
Il-panel ta’ diskussjoni magħmul minn awtoritajiet tal-Gvern, NGO, unjins u assoċjazzjonijiet
ta’ min iħaddem iddiskuta azzjonijiet tanġibbli biex titnaqqas id-diskrepanza fil-pagi abbażi
tal-ġeneru u tiġi żgurata paga ugwali, u l-irwol tal-partijiet ikkonċernati f’dan ir-rigward.
F’għeluq il-Konferenza, is-Sa Laiviera spjegat li l-Konferenza kienet opportunità sabiex
niddiskutu b’mod effettiv it-triq ‘il quddiem biex titnaqqas id-diskrepanza fil-pagi abbażi talġeneru u tiżgura paga ugwali għan-nisa u l-irġiel. Is-Sa Laiviera qalet li l-NCPE se tevalwa lkummenti u s-suġġerimenti kollha enfasizzati matul din il-Konferenza sabiex issaħħaħ ilħidma tagħha fis-snin li ġejjin.
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