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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sitwazzjoni tal-ommijiet waħedhom
(2011/2049(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari 
d-dispożizzjonijiet tagħha dwar id-drittijiet soċjali u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' 
Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 dwar l-
Implimentazzjoni tal-għanijiet ta’ Barċellona rigward il-faċilitajiet ta' kura għat-tfal f'età 
ta' qabel l-iskola (COM(2008)0638),

– wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni dwar l-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel -
2010 (COM(2009)0694),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Eurofound tal-24 ta' Marzu 2010 intitolat ”It-Tieni Stħarriġ 
Ewropew dwar il-Kwalità tal-Ħajja: il-ħajja tal-familja u x-xogħol”,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Ġunju 2010 dwar l-evalwazzjoni tar-
riżultati ta' pjan ta' rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 u 
rakkomandazzjonijiet għall-ġejjieni1,

– wara li kkunsidra l-Pjattaforma tal-UE kontra l-Esklużjoni Soċjali,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Marzu 2011 dwar l-aspett tal-faqar tan-
nisa fl-Unjoni Ewropea 2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-8 ta' Marzu 2011 dwar l-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2010 3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2008 bl-isem 
'Bilanċ aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja 
professjonali, privata u tal-familja" COM(2008)0635,

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-
proposta għal direttiva 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 ireddgħu4,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0232.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0086.
3 Testi adottati, P7_TA(2011)0085.
4 Testi adottati, P7_TA(2010)0373.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A7-0000/2011),

Is-sitwazzjoni globali

A. billi l-mudell predominanti ta' żewġ ġenituri qed isir dejjem inqas frekwenti, u l-ommijiet 
waħedhom qed isiru grupp dejjem iktar sinifikanti f'pajjiżi avvanzati u industrijalizzati, 
kemm jekk b'riżultat ta' divorzju, separazzjoni jew għax qatt ma żżewġu, u billi hemm 
għalhekk il-ħtieġa li wieħed jirreaġixxi għal din ir-realtà l-ġdida billi jadatta l-politiki,

B. billi f'xi Stati Membri l-ġenituri waħedhom għadhom stigmatizzati soċjalment u għandu 
jiġi rikonoxxut ir-rwol tan-netwerking informali fl-integrazzjoni tagħhom, 

C. billi l-maġġoranza l-kbira tal-ġenituri waħedhom fl-Ewropa huma nisa; billi fl-2001, 
medja ta' 85 % tal-ġenituri waħedhom kienu ommijiet f'età ta' bejn il-25 u l-64 sena, li 
jfisser li 5 % tal-popolazzjoni totali tan-nisa kienu ommijiet waħedhom u li f'xi Stati 
Membri, l-ommijiet waħedhom kienu jammontaw għal bejn 6 u 7.5 % (ir-Repubblika 
Ċeka, il-Polonja, l-Ungerija u s-Slovenja) u f'oħrajn saħansitra 9 % (l-Estonja u l-Latvja),

D. billi, bħala riżultat ta' status legali differenti (divorzjati, separati, mhux miżżewġin jew 
romol), l-ommijiet waħedhom jiffaċċjaw sitwazzjonijiet differenti u jibbenefikaw minn 
tipi ta' allokazzjonijiet differenti,

Impjieg tal-ommijiet waħedhom

E. billi 69 % tal-ommijiet waħedhom huma preżenti fis-suq tax-xogħol u billi, fl-2001, medja 
ta' 18 % tal-ommijiet waħedhom ħadmu part-time,

F. billi dawn is-soluzzjonijiet part-time spiss mhumiex volontarji iżda huma determinati 
minn restrizzjonijiet familjari,

Ir-riskju tal-faqar

G. billi l-familji b'ġenitur wieħed huma iktar vulnerabbli għar-riskju tal-faqar minn dawk 
b'żewġ ġenituri; billi, skont l-iktar data reċenti disponibbli fl-2006, 32 % tal-familji 
b'ġenitur wieħed fl-UE-25 kienu f'riskju ta' faqar, meta mqabbla mat-12 % tal-koppji bit-
tfal,

H. billi hemm iċ-ċans li l-ommijiet waħedhom jiffaċċjaw riskju ikbar ta' nuqqas ta’ sigurtà 
finanzjarja u ta' faqar minn missirijiet waħedhom, prinċipalment minħabba l-
kundizzjonijiet tagħhom fis-suq tax-xogħol, inklużi rata ogħla ta' qgħad, pagi iktar baxxi u 
part-time jew impjiegi ta' kwalità iktar baxxa minn tal-irġiel, 

Konċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol

I. billi l-pressjoni relatata mal-karriera hija l-ogħla bejn il-25 u l-40 sena, meta t-tfal ikunu 
għadhom żgħar u l-iktar li jkunu jeħtieġu kura u ħin mill-ġenituri tagħhom; billi l-ħinijiet 
tal-iskola u tax-xogħol spiss ma jkunux kompatibbli, u dan spiss huwa l-ikbar ostaklu u 
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restrizzjoni għall-ilħiq ta' bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol,

J. billi l-ġenituri waħedhom jiffaċċjaw darbtejn id-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-familji b'żewġ 
ġenituri billi ma jistgħux jaqsmu r-responsabilitajiet tal-kura ta' kuljum bejniethom,

Is-sitwazzjoni globali

1. Iħeġġeġ il-ħidma tal-organizzazzjonijiet u n-netwerks informali kollha li jaħdmu favur l-
ommijiet waħedhom, partikolarment f'pajjiżi fejn ftit li xejn hemm appoġġ speċifiku għal 
familji b'ġenitur wieħed;

2. Iħeġġeġ lill-assoċjazzjonijiet li jaħdmu favur l-ommijiet waħedhom biex jipprovdu 
korsijiet ta' taħriġ bl-għan li jiffaċilitaw l-impjieg tal-ommijiet waħedhom u biex 
jgħinuhom itejbu l-istima li għandhom tagħhom infushom;

3. Iħeġġeġ l-iżvilupp ta' fora online ta' diskussjoni interpersonali jew ta' linji tal-għajnuna 
bit-telefown direttament immirati lejn l-ommijiet waħedhom, biex inaqqsulhom l-
iżolament u jippermettulhom jagħmlu skambji ta' fehmiet u tal-aħjar prattika dwar il-
bżonnijiet tagħhom;

4. Iħeġġeġ l-iżvilupp ta' korsijiet ta' taħriġ għall-ġenituri biex iħejju u jgħallmu lill-ommijiet 
waħedhom dwar l-aħjar modi kif jiffaċċjaw il-kompitu diffiċli li jrabbu tarbija bħala 
ġenitur waħdu filwaqt li jipprovdu lit-tfal b'ritmu ta' ħajja bbilanċjat; 

Impjieg tal-ommijiet waħedhom

5. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi faċilitat l-aċċess għal taħriġ tal-ommijiet waħedhom, speċjalment 
tal-ommijiet f'età żgħira, li spiss itemmu l-edukazzjoni tagħhom matul it-tqala; dan 
jippermettilhom jiksbu kwalifiki u jżidu l-possibilitajiet tagħhom li jiksbu impjiegi ta' 
kwalità għolja u jilħqu indipendenza finanzjarja;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li wieħed iħeġġeġ l-iżvilupp ta' faċilitajiet ta' kura tat-tfal, bħall-
kindergartens, u li jiġi faċilitat b'mod sinifikanti l-aċċess għal taħriġ u t-tiftix għal impjieg 
min-naħa ta' ommijiet waħedhom;

Ir-riskju tal-faqar

7. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jaqsmu l-aħjar prattiki fl-appoġġ ta' familji b'ġenitur wieħed, 
partikolarment fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja, li qed tkompli tgħarraq is-sitwazzjoni tal-
ġenituri waħedhom; 

8. Jitlob lill-Istati Membri jiggarantixxu trattament indaqs u jżommu kwalità għolja tal-
għajxien għat-tfal kollha, indipendentement mill-istat ċivili tal-ġenituri tagħhom, billi 
jipprovdu allowances ġenerali sabiex il-faqar ma jingħaddiex lit-tfal; 

9. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jintroduċu politiki bl-għan li jipprovdu appoġġ finanzjarju 
għall-familji b'ġenitur wieħed, f'forma ta' benefiċċju għal ġenituri waħedhom, tnaqqis fit-
taxxi għal familji b'ġenitur wieħed u tnaqqis fiskali ieħor għall-ġenituri waħedhom skont 
il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom;
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10. Jitlob lill-Istati Membri jiżguraw li l-allowances (manteniment għat-tfal) minn ġenituri li 
m'għandhomx il-kustodja tat-tfal jitħallsu regolarment; 

Konċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol

11. Jenfasizza l-fatt li l-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol għandu jingħata prijorità 
permezz tal-introduzzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol favur il-familji, bħal ħinijiet tax-
xogħol flessibbli u t-telexogħol, u billi jiġu żviluppati l-faċilitajiet għat-tfal, il-crèches, 
eċċ.;

12. Jenfasizza li sabiex jiġi faċilitat il-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol għall-
ommijiet waħedhom, huwa meħtieġ involviment iktar qawwi min-naħa tal-missirijiet; 
jinnota f'dan ir-rigward li l-kustodja konġunta kważi ma teżistix f'ċerti Stati Membri;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-ommijiet waħedhom jikkostitwixxu kategorija demografika li spiss ma titqiesx, peress li 
huwa ferm diffiċli li l-kwistjoni tingħata wiċċ identifikabbli. B'etajiet li jvarjaw b’erbgħin 
sena u minn kull sfond soċjoekonomiku, l-ommijiet waħedhom m'għandhomx lobby 
identifikabbli u viżibbli li jista' jiddefendi 'l-ommijiet waħedhom kollha, peress li l-politiki 
jaffettwaw lil kull omm b'mod differenti. Ġeografikament, madwar l-Ewropa, hemm 
differenzi fil-perċezzjonijiet u fil-politiki li jikkonċernaw l-Ommijiet Waħedhom. Fl-Istati 
Mediterranji tan-Nofsinhar (l-Italja, il-Portugall, Spanja, il-Greċja) huwa ġeneralment aċċettat 
li l-familja estiża tgħin fit-trobbija tat-tfal ta' ġenituri waħedhom fuq bażi volontarja mingħajr 
rimborż. Fl-Istati Nordiċi u tat-Tramuntana (Franza, l-Isvezja, il-Ġermanja, id-Danimarka), 
hemm sistemi ta' għajnuna statali biex joffru lill-ommijiet waħedhom benefiċċji u politiki ta' 
għajnuna soċjali. Fl-Istati Membri tal-Lvant tal-Ewropa hemm taħlita ġenerali ta' politiki, xi 
wħud li għadhom isostnu l-valuri familjari b'saħħithom tar-Reġimi Komunisti u oħrajn li 
jinkludu taħlita ta' politiki mill-pajjiżi tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar. Filwaqt li t-tqassim 
ġeografiku, flimkien mad-diviżjonijiet fir-rigward tal-età u tas-sitwazzjoni soċjoekonomika, 
diġà jagħmulha diffiċli għall-ommijiet waħedhom li jorganizzaw u joħolqu lobbies, l-istigma 
li bosta jagħtu lill-ommijiet waħedhom, billi jaraw il-qagħda tagħhom bħala waħda 
temporanja li tista' tinbidel ladarba l-omm waħedha ssib sieħeb ġdid, toħloq ostaklu saħansitra 
ikbar għall-Ommijiet Waħedhom fl-Ewropa. 

Bħalissa 5 % tan-nisa Ewropej huma Ommijiet Waħedhom. Hemm stigma fir-rigward tal-
Ommijiet Waħedhom, li spiss jisfaw stigmatizzati inġustament bħala kategorija li tikkonsisti 
biss minn żgħażagħ irresponsabbli, filwaqt li fir-realtà 85% tal-ġenituri waħedhom kollha fl-
Ewropa huma ommijiet waħedhom ta' età bejn il-25 u l-64 sena. L-effetti negattivi tal-kriżi 
ekonomika u finanzjarja li laqtu l-komunità Ewropea kollha kemm hi ħassewhom b'mod 
partikolari n-nisa. Dan l-impatt kien saħansitra iktar qawwi fuq il-maġġoranza l-kbira tal-
ommijiet waħedhom fl-aqwa tal-età tax-xogħol tagħhom (bejn il-25 u l-64 sena). 

Filwaqt li diġà kienu jbatu mid-differenzi fil-pagi bejn is-sessi, l-ommijiet waħedhom 
Ewropej issa jbatu wkoll minħabba l-għażla diffiċli li għandhom quddiemhom bejn li 
jindirizzaw id-djun tagħhom u li jieħdu ħsieb uliedhom. Minbarra r-rati għoljin ta' qgħad 
għall-ommijiet waħedhom, in-natura ċiklika tal-faqar taffettwa bil-qawwa lit-tfal dipendenti 
tal-ommijiet waħedhom. Dawn it-tfal għandhom inqas riżorsi biex jiksbu suċċess fl-
edukazzjoni, u dan ifisser li għandhom inqas opportunitajiet li jidħlu fis-suq tax-xogħol f'livell 
kompetittiv. 

L-istatus tas-saħħa tal-ommijiet waħedhom huwa wkoll statistikament inqas stabbli minn dak 
ta' ommijiet f'familji b'żewġ ġenituri. L-ommijiet waħedhom għandhom iktar stress, minħabba 
li waħedhom iridu jwettqu l-kompiti li normalment iwettqu żewġ ġenituri. Spiss ma jkunux 
jifilħu jħallsu għal kura medika adegwata u lanqas ma jkunu jistgħu jistrieħu kif ikunu 
jeħtieġu.

Statistikament, l-ommijiet waħedhom madwar l-Ewropa għandhom edukazzjoni iktar baxxa 
mill-missirijiet waħedhom. Dan l-ostaklu huwa partikolarment kbir għall-ommijiet waħedhom 
żgħażagħ mingħajr kwalifiki peress li m’hemmx wisq opportunitajiet li jiksbu impjieg 
mingħajr edukazzjoni, u dan ifisser li mhux se jkunu jistgħu jiksbu l-kwalifiki meħtieġa għal 



PE462.848v01-00 8/9 PR\864476MT.doc

MT

impjiegi iktar tard f'ħajjithom peress li m'għandhomx l-esperjenza tax-xogħol meħtieġa. Barra 
minn hekk, ħafna mill-impjiegi għall-ommijiet waħedhom huma biss part-time u b'salarji 
baxxi, u dan jagħmilha ferm diffiċli li jiżguraw stil ta' ħajja bbilanċjat għal uliedhom u li 
jimxu 'l quddiem fid-dinja tax-xogħol.

Mezzi għall-ġlieda kontra l-inugwaljanzi li jiffaċċjaw l-ommijiet waħedhom fl-Ewropa

Huwa fundamentali li b'dan ir-rapport, il-bosta Stati Membri jindirizzaw il-kwistjoni tal-
ommijiet waħedhom billi jinvestu fir-riċerka relatata ma' din il-kwistjoni u jippromwovuha. 
Billi jagħmlu dan għandhom jibbenefikaw mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi li għadu kif inħoloq f'Vilnius. Barra minn hekk, permezz tas-sejbiet tar-riċerka 
individwali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jibdew djalogi ma' Stati Membri oħra biex 
jaqsmu u jitgħallmu dwar l-aħjar prattiki u soluzzjonijiet ta' implimentazzjoni. 

Ikunu jistgħu iħeġġu politiki nazzjonali li se jiggarantixxu sussidji indiretti permezz tax-xiri 
tal-ikel. Il-vawċers għall-ikel jipprovdu opportunità biex l-Istati Membri jiġġieldu n-natura 
ċiklika tal-faqar billi jagħtu appoġġ finanzjarju lill-ommijiet waħedhom. 

Jistgħu jipprovdu krediti fiskali għall-ġenituri waħedhom, b'mod simili għall-proċeduri 
eżistenti fl-Awstrija, fil-Belġju, fil-Pajjiżi l-Baxxi u fir-Renju Unit.

Għandhom ukoll jingħataw benefiċċji ta' kura tas-saħħa lill-ommijiet waħedhom u lit-tfal 
dipendenti tagħhom, biex jibbilanċjaw il-fatt li m'għandhomx żewġ ġenituri biex jipprovdu 
għalihom finanzjarjament. Pass ieħor pożittiv ikun li jingħata inċentiv Ewropew lill-Istati 
Membri li jipprovdu kura tas-saħħa għall-ommijiet u t-tfal bi dħul li jkun iktar baxx mill-
medja nazzjonali. 

L-Ewropa għandha tipprovdi tnaqqis fiskali u inċentivi lil kumpaniji li jipprovdu faċilitajiet ta' 
kura u ta' creèche matul il-ġuranta fuq il-post, li jippermettu lill-ommijiet waħedhom jaħdmu 
filwaqt li uliedhom ikunu qed jinżammu u jiġu mgħallma. Barra minn hekk, għandu jiġi 
pprovdut tnaqqis lil kumpaniji li jipprovdu korsijiet ta' taħriġ lil ommijiet waħedhom dwar il-
problema komplessa li jiffaċċjaw biex ikunu ommijiet u ħaddiema fl-istess waqt. Eżempju ta' 
prassi simili li tista' tiġi implimentata minn Stati Membri oħra huwa l-każ tal-Pajjiżi l-Baxxi, 
fejn l-għajnuna għat-tfal hija mingħajr ħlas għall-ommijiet waħedhom. 

Għandhom jiġu offruti opportunitajiet ta' xogħol flessibbli, bħal xogħol part-time, telexogħol 
u impjiegi elettroniċi fuq livell lokali, nazzjonali u tal-UE għal ommijiet waħedhom, biex 
dawn jiksbu bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol. 

Għandha tingħata prijorità lill-ommijiet waħedhom f'dak li jikkonċerna l-akkommodazzjoni bi 
prezzijiet raġonevoli. 

L-ommijiet waħedhom għandhom jingħataw benefiċċji żejda tal-qgħad għal kull wild li 
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jkollhom il-kustodja tiegħu. L-Istati Membri jistgħu jużaw il-Ġermanja bħala mudell għall-
implimentazzjoni ta' dan, billi hemmhekk diġà kien hemm żieda fil-benefiċċji tal-qgħad għall-
ommijiet waħedhom bi tfal dipendenti. 


