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SUĠĠERIMENTI 

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

Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Ottubru 2010 bil-

ħsieb li tiġi adottata d-Direttiva 2011/.../EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex 

jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal 

u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu u dwar l-introduzzjoni ta' miżuri ta' 

appoġġ għall-ħaddiema sabiex jilħqu bilanċ bejn il-ħajja professjonali u dik familjari1, li 

biha jitlob, fost oħrajn, perjodu ta' ġimagħtejn ta' liv tal-paternità, 

A. billi l-objettiv ta' rata ta' impjiegi ta' 75 % stabbilita fl-istrateġija Ewropa 2020 diġà 

ntlaħaq għall-irġiel u mhuwiex probabbli li jintlaħaq għan-nisa (rata li attwalment hija ta' 

63.5 %) sal-2020 jekk ma jkunx hemm titjib fuq skala kbira fl-applikazzjoni ta' miżuri li 

jappoġġaw il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, prinċipalment permezz ta' 

pakketti ta' politika li jaqsmu b'mod ekwu x-xogħol relatat ma' attivitajiet domestiċi, u l-

kura tat-tfal u ta' dipendenti oħra, bejn l-irġiel u n-nisa; 

B. billi l-politiki intiżi biex itejbu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għandhom 

jikkontribwixxu għall-ksib ta' ugwaljanza bejn is-sessi, u għandhom jitqiesu fid-dawl tat-

tibdil demografiku, l-effetti tat-tixjiħ tal-popolazzjoni, it-tnaqqis tad-differenza bejn is-

sessi, il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-forza tax-xogħol u l-qsim tar-

responsabilitajiet ta' kura bejn l-irġiel u n-nisa; billi l-għan huwa li jitnaqqsu d-differenzi 

persistenti bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u d-diskrepanzi fil-pensjoni, u għaldaqstant l-

inugwaljanza fl-aċċess għal riżorsi finanzjarji għan-nisa tul ħajjithom, biex b'hekk 

jitnaqqas ir-riskju, attwalment għoli, ta' faqar li jħabbtu wiċċhom miegħu n-nisa ta' età 

avvanzata; 

C. billi d-differenzi bejn kemm l-irġiel u n-nisa jieħdu liv tal-maternità, tal-paternità jew tal-

ġenituri juru diskriminazzjoni bejn is-sessi f'dak li jikkonċerna l-indukrar tat-tfal u l-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; billi, f'bosta Stati Membri, il-miżuri li ttieħdu 

biex iħeġġu lill-irġiel jaċċettaw sehem ugwali ta' responsabilitajiet familjari ma wasslux 

għal riżultati sodisfaċenti; 

D. billi l-evidenza disponibbli tikkonferma li perjodi ta' liv mhux imħallsa jew imħallsa ftit 

jirriżultaw f'rati tal-użu baxxi, u li l-missirijiet jirrappreżentaw minoranza żgħira biss ta' 

ġenituri li jieħdu l-liv tal-ġenituri jekk dawn il-perjodi huma jeddijiet trasferibbli u bbażati 

fuq il-familja; billi, fl-istess ħin, perjodi ta' liv mhux trasferibbli jintużaw ħafna bejn iż-

żewġ ġenituri jekk dawn ikunu mħallsa jew bejn wieħed u ieħor jilħqu l-istess livell ta' 

sostituzzjoni tad-dħul; 

E. billi, skont id-data tal-Eurostat għall-2010 (UE 28), minn madwar 3 500 000 ġenitur li 

ħadu liv tal-ġenituri dik is-sena, 3 423 700 minnhom kienu nisa, filwaqt li biss 94 800 - 

perċentwal miżeru ta' 2.7 % - kienu rġiel; 

                                                 
1 ĠU C 70E, 8.3.2012, p. 163. 
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F. billi liv tal-ġenituri adegwat, individwali u kkompensat huwa kruċjali biex il-koppji tal-

istess sess li jrabbu t-tfal ikunu jistgħu jilħqu bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; 

G. billi huwa essenzjali li n-nisa jkollhom id-dritt li jikkonċiljaw ix-xogħol mad-drittijiet u d-

dritt li jsiru ommijiet mingħajr ma jiġu ppenalizzati minħabba dan, peress li n-nisa 

għadhom dawk li jintlaqtu u jbatu l-aktar mid-diskriminazzjoni; billi eżempji ta' din id-

diskriminazzjoni jinkludu pressjoni min-naħa tal-impjegaturi fuq nisa li jmorru għal 

intervisti għal impjieg li matulhom jintalbu jgħidu għandhomx tfal u l-etajiet ta' dawn it-

tfal, bil-għan li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tan-nisa u jagħżlu ħaddiema mingħajr tfal li 

huma "aktar disponibbli", flimkien ma' pressjonijiet ekonomiċi u pressjonijiet marbuta 

max-xogħol dejjem jikbru fuq impjegati nisa biex ma jiħdux liv tal-maternità; 

H. billi n-nisa li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata billi 

jieħdu l-liv tal-ġenituri jħabbtu wiċċhom ma' stigma meta jerġgħu jidħlu fis-suq tax-

xogħol, li twassal għal kundizzjonijiet ta' xogħol anqas favorevoli u kuntratti prekarji; 

1. Jitlob lis-sħab soċjali, abbażi tal-abbozz ta' rapport ta' implimentazzjoni, jirrikonoxxu li d-

Direttiva tal-UE dwar il-Liv tal-Ġenituri naqset milli tilħaq l-objettivi tagħha f'dak li 

jikkonċerna l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq 

tax-xogħol, l-isfidi demografiċi u l-parteċipazzjoni tal-irġiel fil-kompiti tal-familja, 

inkluża l-kura tat-tfal u ta' dipendenti oħra, falliment li jikser il-prinċipji u l-valuri tal-UE 

fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi; iqis, b'riżultat ta' dan, li jeħtieġ li jittieħdu miżuri 

aktar effikaċi biex tiġi mħeġġa kondiviżjoni aktar ekwa tar-responsabilitajiet tal-familja 

bejn l-irġiel u n-nisa; 

2. Huwa tal-fehma li s-sħab soċjali għandhom jattivaw il-klawsola ta' rieżami; jappella għar-

reviżjoni tad-Direttiva, inkluża l-adozzjoni ta' miżuri li jintroduċu kumpens finanzjarju 

adegwat u bbażat fuq l-inċentivi għat-telf tad-dħul għal ġenituri li jieħdu liv tal-ġenituri, 

bil-għan li jiġi żgurat il-benesseri ekonomiku u soċjali tal-familji u jiġi promoss l-użu tal-

liv tal-ġenituri min-naħa tal-missirijiet; jissottolinja l-importanza li jiġi adottat approċċ 

olistiku li jinkludi l-liv tal-maternità, tal-paternità u tal-ġenituri fi kwalunkwe rieżami li 

jsir tad-Direttiva; 

3. Jisħaq li l-istrumenti ta' politika dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, bħal-liv 

tal-ġenituri, għandhom jitfasslu bħala jeddijiet individwali u mhux trasferibbli b'livell 

raġonevoli ta' sostituzzjoni tad-dħul sew sabiex jikkonformaw mal-prinċipju kardinali tal-

benefiċċji soċjali – jiġifieri li jingħataw fuq bażi individwali, bħalma hu l-każ tal-

benefiċċji kollha l-oħra relatati max-xogħol, bħall-jedd għall-vaganzi, il-liv f'każ ta' mard 

jew il-liv għal raġunijiet oħrajn, u l-benefiċċji tal-qgħad – u sew biex itejbu l-effiċjenza u 

r-rata tal-użu, speċjalment fost l-irġiel, u li fl-aħħar iwasslu għal tnaqqis fid-differenza 

bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, pożizzjoni aktar ekwa tal-irġiel u tan-nisa fis-suq tax-

xogħol u tnaqqis fl-effetti diskriminatorji li perjodi twal ta' nuqqas ta' attività fis-suq tax-

xogħol ikollhom fuq nisa li jieħdu liv tal-maternità u tal-ġenituri jenfasizza l-ħtieġa għal 

distribuzzjoni bilanċjata ta' partijiet mhux trasferibbli tal-liv tal-ġenituri bejn iż-żewġ 

ġenituri; jappella, f'dan ir-rigward, biex il-jedd minimu ta' 4 xhur jiġi estiż għal 6 xhur; 

4. Jinnota li koeżjoni u aċċessibilità akbar fis-sistemi tal-liv tal-Istati Membri (li jkopru l-liv 

tal-maternità, tal-paternità u tal-ġenituri) iżidu r-rata tal-użu u l-effiċjenza ġenerali tal-

pakketti ta' politika għas-sosten tal-familji; jenfasizza li sabiex il-ħaddiema jeżerċitaw id-

dritt tagħhom li jieħdu liv tal-ġenituri, l-Istati Membri u s-sħab soċjali jeħtieġ li jieħdu l-
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miżuri kollha meħtieġa biex jipproteġu lill-ħaddiema minn trattament anqas favorevoli 

jew minn tkeċċija marbuta mal-liv tal-ġenituri; jistieden lill-Istati Membri u lill-

Kummissjoni jtejbu l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet ta' diskriminazzjoni u tkeċċija 

illegali f'dan il-qasam sensittiv; 

5. Jiddeplora l-fatt li l-Kunsill ma kienx kapaċi jilħaq ftehim biex iħoll l-ibblukkar tal-

emenda proposta tad-Direttiva dwar il-Liv tal-Maternità u li, ħames snin wara li ġiet 

approvata mill-Parlament, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirtira l-proposta; jieħu nota li l-

Kummissjoni ppreżentat il-pjan direzzjonali tagħha ħalli jkun hemm "Bidu ġdid biex jiġu 

indirizzati l-isfidi ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata ffaċċjati minn familji li 

jaħdmu", dokument li, skont l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni, għandu jissotitwixxi l-

proposta msemmija hawn fuq li tirrevedi d-Direttiva dwar il-Liv tal-Maternità, u li se jkun 

jinkludi pakkett ta' miżuri leġiżlatitvi u mhux leġiżlattivi marbuta mal-bilanċ bejn ix-

xogħol u l-ħajja privata; huwa tal-fehma li dan huwa qasam li fih il-Kummissjoni għandha 

tippreżenta proposti leġiżlattivi; 

6. Jissottolinja l-importanza tas-settur pubbliku bħala impjegatur li għandu rwol ta' pijunier, 

peress li numru akbar ta' rġiel jibbenefikaw mil-liv tal-ġenituri fis-settur pubbliku u li, 

bħala prinċipju, fl-UE kollha tingħata aktar protezzjoni fis-settur pubbliku milli fis-settur 

privat; 

7. Jisħaq li kulħadd għandu jkollu dritt garantit li jieħu liv tal-ġenituri mingħajr 

diskriminazzjoni, irrispettivament mit-tip ta' kuntratt li jkollhom il-missirijiet u l-

ommijiet li jaħdmu. 
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