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B7-0000/2009

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar miżuri tal-UE li jappoġġjaw l-ugwaljanza 
bejn il-ġeneri fl-ibbilanċjar tad-drittijiet u tar-responsabilitajiet tax-xogħol u tal-familja

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 137(1) u 141 tat-Trattat KE u l-prinċipju tat-trattament ugwali 
kif stipulati fl-Artikoli 2, 3 u 13 tiegħu, u l-leġiżlazzjoni sekondarja bbażata fuq dak il-
prinċipju, b’mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 75/117/KE tal-10 ta' Frar 1975 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-applikazzjoni 
tal-prinċipju ta' paga ndaqs għall-irġiel u għan-nisa1; id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE 
tad-19 ta’ Ottubru dwar l-introduzzjoni ta' mizuri 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 ireddgħu2; id-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-20 ta’ Diċembru 1996 dwar l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali għall-irġiel u n-nisa fi skemi tax-
xogħol tas-sigurtà soċjali3; u 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)4, 

– wara li kkunsidra t-Trattat KE u b’mod partikolari l-Artikoli 139(2) tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tat-18 ta’ 
Diċembru 2000 u l-Artikoli 23 u 33 tagħha dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u r-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, privata u tal-familja,

– wara li kkunsidra l-Qafas għall-Azzjonijiet tal-imsieħba soċjali Ewropej dwar l-
Ugwaljanza tal-Ġeneru tat-22 ta’ Marzu 2005 li fih jiġi indirizzat l-appoġġ għall-bilanċ 
bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata bħala qasam prijoritarju ta’ azzjoni, filwaqt li 
jirrikonoxxi li , sabiex jitkompla jsir progress f'din il-kwistjoni, għandha tiġi applikata 
taħlita politika bbilanċjata, integrata u koerenti, li tikkunsidra l-liv, ix-xogħol u l-
arranġamenti tal-kura,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Kunsill tat-30 ta’ Lulju 
2009 li timplimenta Ftehim ta' Qafas rivedut dwar leave għall-ġenituri konkluż minn 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li jirrevoka d-Direttiva 96/34/KE 
(COM(2009)0410),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Bilanċ 
aħjar bejn xogħol u ħajja: appoġġ akbar għar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, 

                                               
1 ĠU L 45, 19.2.1975, p. 19.
2 ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1.
3 ĠU L 46, 17.2.1997, p. 20.
4 ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
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privata u tal-familja (COM(2008)0635),

– wara li kkunsidra l-objettiv tal-Istrateġija ta’ Liżbona għat-tkabbir u l-impjiegi li r-rati 
totali ta' impjieg jiżdiedu sa 70%, ir-rati ta’ impjieg għan-nisa sa 60% u r-rati ta' impjieg 
għal ħaddiema ikbar fl-età sa 50%; il-miri ta’ Barċellona dwar il-provvediment ta’ 
faċilitajiet fejn wieħed jieħu ħsieb it-tfal; u l-kontribut tal-politiki biex tittejjeb ir-
rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, privata u tal-familja fil-ksib ta’ dawn il-miri,

– wara li kkunsidra l-mistoqsijiet ta’ ... lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-miżuri tal-UE 
li jappoġġjaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-ibbilanċjar tad-drittijiet u tar-responsabilitajiet 
tax-xogħol u tal-familja (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

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

A. billi l-ftehima bejn l-imsieħba soċjali dwar il-liv għall-ġenituri hija l-ewwel pass lejn 
metodi flessibbli biex jinkiseb bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol u, filwaqt li 
titwarrab kwalunkwe kritika dwarha, din għandu jkollha l-appoġġ tal-Parlament, tal-
Kummissjoni u tal-Kunsill,

B. billi l-Artikolu 139(2) tat-Trattat KE ma jipprovdix għall-involviment tal-Parlament fil-
konklużjoni ta’ ftehima bħal din, filwaqt li l-Parlament, madankollu, għandu jirriserva d-
dritt li, hekk kif inhu previst fl-Artikolu 192 tat-Trattat KE, jippreżenta kwalunkwe 
proposta xierqa dwar kwistjonijiet li għalihom hu jqis li huwa meħtieġ att Komunitarju 
għall-finijiet tal-implimentazzjoni tat-Trattat KE,

C. billi l-Artikolu 137 tat-Trattat KE jagħmilha possibbli għall-Komunità li tappoġġa u 
tikkomplimenta l-attivitajiet tal-Istati Membri, inter alia, fil-qasam tal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fir-rigward tal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol u t-trattament fuq il-post 
tax-xogħol,

D. billi l-politiki dwar il-familji għandhom jikkontribwixxu għall-ksib tal-ugwaljanza bejn il-
ġeneri u għandhom jiġu eżaminati fil-kuntest tal-bidliet demografiċi, tal-effetti ta’ 
popolazzjoni li qed tixjieħ, tal-għeluq tal-qabża bejn il-ġenerazzjonijiet, tal-promozzjoni 
tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-qawwa tax-xogħol u tal-qsim tar-responsabilitajiet bejn in-
nisa u l-irġiel,

E. billi f’ħafna Stati Membri l-inkoraġġimment tal-irġiel biex jassumu parti ugwali mir-
responsabilitajiet tal-familja għadu ma kellux ir-riżultat mixtieq u, għalhekk, għandhom 
jittieħdu miżuri iktar effettivi li jinkoraġġixxu qsim iktar ugwali tar-responsabilitajiet tal-
familja bejn in-nisa u l-irġiel,

F. billi l-Istati Membri għandhom jipprovdu penali effettivi, proporzjonati u dissważivi fil-
każ ta’ kwalunkwe ksur tal-obbligi skont il-leġiżlazzjoni Komunitarja li jappoġġjaw l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-ibbilanċjar tad-drittijiet u tar-responsabilitajiet tax-xogħol u 
tal-familja u, b’mod partikolari, skont id-Direttiv tal-Kunsill li timplimenta Ftehim ta' 
Qafas rivedut dwar leave għall-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP u ETUC u li tirrevoka d-Direttiva 96/34/KE, jekk u meta din id-direttiva tiġi 
adottata,
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1. Jappoġġja l-ftehima bejn l-imsieħba soċjali dwar il-liv għall-ġenituri u jqisha bħala aspett 
importanti tal-politika dwar l-opportunitajiet ugwali bħala appoġġ għar-rikonċiljazzjoni 
tal-ħajja professjonali, privata u tal-familja; iqis, għalhekk, li hija ħaġa kruċjali li din 
tikseb l-adozzjoni immedjata fil-Kunsill;

2. Jinnota, madankollu, li l-ftehima qafas imsemmija hawn fuq tistipula biss ir-rekwiżiti u d-
dispożizzjonijiet minimi għal-liv għall-ġenituri; jinnota, għalhekk, li din għandha titqies 
biss bħala l-ewwel pass li jappoġġja metodi flessibbli għall-ksib ta’ bilanċ bejn il-ħajja 
tax-xogħol u dik tal-familja u r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, privata u tal-
familja;

3. Jiddispjaċih, b’mod partikolari, li l-kwistjonijiet li ġejjin mhumiex koperti jew mhumiex 
meqjusa b’mod xieraq fil-ftehima qafas kurrenti:

a. L-approċċ koerenti lejn il-miżuri ta' rikonċiljazzjoni. Il-proposti differenti fil-
pakkett ta’ rikonċiljazzjoni kienu jiksbu vantaġġi konsiderevoli kieku kien hemm 
skambju bejn l-atturi differenti biex jistabbilixxu l-grad possibbli ta’ kull wieħed 
minnhom u biex jevalwaw kif il-miżuri differenti jistgħu jikkumplimentaw lil 
xulxin.

b. L-introduzzjoni tad-dritt għal-liv paternali fil-livell tal-UE (jiġifieri, perjodu ta’ liv 
għall-missirijiet lejn żmien it-twelid jew l-adozzjoni tat-tarbija). Dan il-perjodu ta’ 
liv jippermetti lill-missirijiet li jiżviluppaw rabta inizjali mill-qrib mat-tarbija u 
jinkoraġġixxi wkoll lill-irġiel u lin-nisa biex jieħdu sehem iktar ugwali mir-
responsabilitajiet tal-kura.

c. L-introduzzjoni ta’ regoli speċifiċi taħt id-dritt għal-liv għall-adozzjoni (il-
Klawsola 4 tal-Ftehima) bħat-tul ta’ żmien, id-drittijiet għal ħlas, u t-trasferibilità 
jew in-nuqqas ta’ trasferibilità tal-liv għall-adozzjoni.

d. L-introduzzjoni ta’ dritt għal liv għall-ulied ta’ ġenituri anzjani u/jew persuni 
dipendenti oħra bħal membru tal-familja b’diżabilità jew mard terminali.  
B’popolazzjoni li qed tixjieħ u rata ta’ twelid li qed tonqos, miżuri bħal dawn 
jistgħu jkunu ta’ appoġġ għan-nisa u l-irġiel li jieħdu ħsieb persuni dipendenti 
anzjani u jagħmluha iktar faċli li wieħed jorbot flimkien il-ħajja ta’ ġenitur mal-
ħajja tax-xogħol.

e. Kunsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet ta’ ħlas. Din hi, fil-fatt, kruċjali biex ikun żgurat 
li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel ikunu jistgħu effettivement jieħdu l-liv parentali 
u dan hu fattur determinanti fir-rigward tal-persuna li se tieħu l-liv. Barra minn 
hekk, il-fatt li din il-kwisjtoni importanti titħalla għad-diskrezzjoni tal-Istati 
Membri se jkollu impatt disproprozjonat fuq l-unitajiet domestiċi b’paga waħda u 
l-possibilitajiet tagħhom li jgawdu minn liv bħal dan, u b’mod partikolari n-nisa li 
jagħmlu l-maġġoranza tal-unitajiet domestiċi b’ġenitur wieħed, u f'unitajiet 
domestiċi bi tfal b'diżabilità jew li għandhom mard kroniku, li għalihom il-miżuri 
ta' diskrezzjoni dwar liv extra jitħallew ukoll f’idejn l-Istati Membri. 

f. Il-provvediment, fuq bażi mhux trasferibbli, ta' liv parentali għall-erba' xhur sħaħ. 
F’dan ir-rigward, in-nisa xorta jistgħu jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn jirtiraw 
mis-suq tax-xogħol għal perjodu ta' seba' xhur filwaqt li għall-irġiel, jekk jieħdu l-
liv, il-perjodu hu ta’ xahar.  

g. Żieda fl-età tat-tarbija li fir-rigward tagħha jista’ jittieħed il-liv parentali (jiġifieri, 
sa tmien snin bħal fid-Direttiva 96/34/KE). Madankollu, hu importanti li l-perjodu 
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kollu tat-tfulija jew tal-adoloxxenza jiġi kopert. B’referenza għat-tfal bi bżonnijiet 
speċjali jew b’diżabilitajiet, dawn il-bżonnijiet jew id-diżabilitajiet ma jistgħux 
jiġu nnotati fil-fażijiet bikrija tat-tfulija u jistgħu wkoll jirrikjedu kura kontinwa 
għaż-żmien twil matul it-tfulija jew l-adoloxxenza;

4. Hu tal-fehma li l-liv paternali, il-liv għall-adozzjoni u l-liv għall-ulied għandhom ikunu 
regolati minn atti legali Komunitarji supplimentari u jitlob lill-Kummissjoni biex tmexxi 
din il-kwistjoni 'l quddiem permezz ta' proposti ġodda għal atti leġiżlattivi; f’dan ir-
rigward, jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jidħlu fi djalogu effettiv mal-Parlament 
malajr kemm jista’ jkun;

5. Jilqa’ l-inklużjoni tal-Ftehima dwar il-liv għall-ġenituri ta’ ħaddiema li jaħdmu fuq bażi ta' 
ħin parzjali, ħaddiema b'kuntratt fiss u ħaddiema temporanji fil-kamp ta’ applikazzjoni;

6. Iqis li, fil-kuntest tal-Ftehima dwar il-liv għall-ġenituri, għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lill-impriżi ta’ daqs żgħir u medju u li għandu jkun hemm diskussjoni miftuħa 
dwar il-prattiċità tal-ftehima f'dawn l-oqsma;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-BUSINESSEUROPE, lill-UEAPME, lis-CEEP u lill-ETUC.


