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1. Introduzjoni 

Il-proposta tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 92/85/KEE hija maħsuba biex
tiggarantixxi saħħa u sigurtà aħjar fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal, ħaddiema 
li ma jkunux ilhom li welldu, jew li jkunu qegħdin ireddgħu. Din l-inizjattiva leġiżlattiva, li 
hija parti mill-‘pakkett ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata’ tal-Kummissjoni, hija 
waħda mill-miżuri mmirati li jippromwovu ugwaljanza bejn is-sessi fis-suq tax-xogħol.

Ir-reviżjoni tad-Direttiva 92/85/KEE tista’ tiġi approvata, għalkemm it-tfassil mill-ġdid tat-
test propost mill-Kummissjoni ma laħaqx dak li kien mixtieq kemm biex jitnaqqsu l-
inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa fis-suq tax-xogħol kif ukoll f’dak li jirrigwarda l-
promozzjoni attiva ta’ bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; id-difett ewlieni jinsab fin-
nuqqas li tiġi nkoraġġita trobbija bbażata fuq il-qsim tar-responsabiltajiet.

Iż-żieda tal-Artikolu 141 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE mal-bażi legali fil-proposta, li 
bħalissa qiegħda tiġi eżaminata – il-proposta b’hekk għandha bażi legali mħallta li tikkonsisti 
fl-Artikolu 137(2), li jipprovdi għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li jridu jkunu protetti,  u l-
Artikolu 141(3) tat-Trattat ta’ Ruma, marbut mal-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs 
għall-irġiel u n-nisa – tagħmel lid-direttiva aktar bilanċjata b’mod kunċettwali. Barra minn 
hekk, bażi legali aktar wiesgħa tista’ tinkludi dispożizzjonijiet li jipproteġu l-ommijiet u l-
missirijiet, minħabba li r-rwoli tagħhom għandhom valur soċjali l-aktar importanti.

L-emendi li saru bil-proposta huma marbutin speċifikament ma’ lif tal-maternità minimu 
itwal, li żdied minn 14 għal 18-il ġimgħa; il-prinċipju li l-allowance mogħti lill-ħaddiema li 
qegħdin bil-lif tal-maternità għandu jkun ekwivalenti għall-ħlas ta’ salarju sħiħ; ir-rekwiżiti 
għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol; u l-projbizzjoni ta’ tkeċċija.

2. Trobbija bbażata fuq il-qsim tar-responsabiltajiet

Waħda mir-responsabiltajiet stabbiliti fl-aġenda soċjali tal-UE hija l-ħtieġa li ssir promozzjoni 
għall-politiki li jiffaċilitaw il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, immirata bl-istess mod
għan-nisa u l-irġiel. Bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata huwa wkoll wieħed mis-sitt 
oqsma ta’ prijorità stabbiliti fil-‘Pjan Direzzjonali għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa’ tal-
2006-2010.

Fil-preżent l-UE qiegħda tiffaċċja  sfida demografika li ġejja minn rati baxxi ta’ twelid u l-
proporzjon dejjem jikber ta’ anzjani. Dispożizzjonijiet aħjar li jippromwovu bilanċ bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata huma wkoll mod kif titratta l-problema ta’ popolazzjoni li qiegħda 
tonqos.

Madankollu, l-isterjotipi tas-sessi fis-soċjetà qegħdin jagħtu xhieda li għadhom jeżistu u 
konsegwenza ta’ dan, qegħdin ifixklu l-aċċess tan-nisa għax-xogħol, u fuq kollox, għal xogħol 
tajjeb. In-nisa, u mhux l-irġiel, għadhom jitqiesu primarjament responsabbli mit-trobbija tat-
tfal u minn oħrajn dipendenti; ħafna drabi huma jiġu sfurzati li jagħżlu bejn il-maternità u s-
suċċess fil-karriera. F’ħafna każijiet, huma jidhru li qegħdin f’‘riskju kbir’ jew li huma 
ħaddiema tat-‘tieni klassi’, jew ‘ta’ xkiel’, minħabba li hemm possibiltà kbira li jinqabdu tqal
u li jagħmlu użu mid-dritt tagħhom għal-lif tal-maternità. Għalhekk, jeħtieġ li l-arranġamenti
l-ġodda tal-lif għandhom jinqatgħu mill-isterjotipi li jeżistu fis-soċjetà, aktar milli 
jinfurzawhom.
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Il-maternità u l-paternità huma drittijiet fundamentali u huma ċentrali għall-istabiltà soċjali. 
Għalhekk, id-Direttiva 92/85/KEE għandha tkun riveduta għall-benefiċċju ta’ ħaddiema nisa 
billi tipproteġi r-rwoli tal-ommijiet u tal-missirijiet, u mhux inqas permezz ta’ miżuri li 
jinkoraġġixxu lill-irġiel jerfgħu r-responsabiltà tal-familja.

L-involviment tal-ġenituri fil-ħajja tat-tfal, sa mill-bidu nett, huwa essenzjali għall-iżvilupp 
mentali, fiżiku u emozzjonali b’saħħtu tat-tfal. Huwa għalhekk li l-leġiżlazzjoni Komunitarja
għandha tipprovdi speċifikament ukoll għal lif tal-paternità bi ħlas mhux trasferibbli, li 
għandu jingħata fl-istess ħin bħal-lif tal-maternità. Bl-istess mod, l-adozzjoni għandu jkollha 
dritt għal-lif, li ż-żewġ individwi tal-koppja konċernata għandhom jaqsmu bejniethom.

3. It-tul ta’ żmien tal-lif tal-maternità

Il-proposta biex il-lif tal-maternità jiżdied għal 18-il ġimgħa, li sitta minnhom ikunu jridu
jittieħdu wara t-twelid, taqbel mal-perjodu speċifikat fir-Rakkomandazzjoni għall-Ħarsien tal-
Maternità tal-ILO (Nru 191), adottata fl-2000.

Minħabba li diġà qed jingħataw 18-il ġimgħa ta’ lif tal-maternità f’ħafna mill-Istati Membri,
iż-żieda ta’ erba’ ġimgħat (mill-14-il ġimgħa li hemm fil-preżent għat-18 proposti)
jammontaw għal bidla modesta li x’aktarx ma jkollhiex impatt kbir fuq il-leġiżlazzjoni attwali 
tal-Istati Membri. Il-Kumitat Konsultattiv dwar l-Opportunitajiet Indaqs għall-Irġiel u n-Nisa 
qiegħed jirrakkomanda li l-lif jiżdied għal 24 ġimgħa.

Il-proposta tal-Kummissjoni ma fiha ebda dispożizzjoni dwar it-treddigħ. Billi żżomm 
f’moħħha r-rakkomandazzjoni tad-WHO A55/15, li tisħaq fuq l-importanza tat-treddigħ fl-
ewwel xhur tal-ħajja, u l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni tal-ILO Nru 183, li tmur lura għas-sena 
2000, li tirrakkomanda li, biex jingħata ħin għat-treddigħ, mara għandha tkun intitolata għal 
waqfa  jew aktar fil-ġurnata jew għal ħinijiet tax-xogħol iqsar, ir-rapporteur issostni li l-ħin 
tax-xogħol għandu jitnaqqas sabiex ikun hemm ħin għat-treddigħ, mingħajr ma jikkawża telf 
ta’ privileġġi.

4. Ħlas

Kif stabbilit fil-proposta tal-Kummissjoni, nisa bil-lif tal-maternità għandhom jingħataw is-
salarju sħiħ tagħhom, jiġifieri, ammont ekwivalenti għall-aħħar salarju tagħhom tax-xahar jew 
is-salarju medju tax-xahar. Din id-dispożizzjoni, madankollu, mhijiex obbligatorja: l-ammont 
ta’ ħlas għandu jkun suġġett għal limitu massimu li jiġi determinat mill-Istat Membru
konċernat, għalkemm qatt m’għandu jkun inqas mir-rata għall-ħlas tal-benefiċċju tal-mard.

Ir-rapporteur tapprova l-proposta tal-Kummissjoni, la darba l-ħlas tas-salarju sħiħ tagħhom lil 
dawk bil-lif, huwa mod kif jiġi żgurat li n-nisa ma jmorrux minn taħt finanzjarjament 
minħabba l-fatt li ddeċidew li jkollhom it-tfal.

5. Ebda tkeċċija

Il-bidliet marbuta mal-projbizzjoni tat-tkeċċija u d-drittijiet tal-ħaddiema b’mod ġenerali
huma aċċettati. L-istess drittijiet għandhom jiġu estiżi għall-missirijiet bil-lif tal-paternità.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni, ħaddiema mara ma tistax titkeċċa f’dak il-perjodu bejn il-
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bidu tat-tqala tagħha sa sitt xhur wara t-tmiem tal-lif tal-maternità tagħha; il-perjodu tal-aħħar 
għandu jiżdied għal sena, minħabba li n-nisa, f’ħafna każi, ikollhom jadattaw ruħhom għal 
sitwazzjoni tax-xogħol ġdida u biex jagħmlu dan jeħtieġu ż-żmien.

Ir-rapporteur tappoġġa l-bidliet li saru f’dan il-qasam, inkluż id-dritt ta’ ħaddiema nisa li 
jmorru lura għall-istess xogħol jew għal post ekwivalenti u jibbenefikaw minn xi titjib li jkun 
sar fl-assenza tagħhom. Min-naħa l-oħra, hija tal-fehma li jinħtieġu salvagwardji biex 
jiżguraw li post imsejjaħ ‘ekwivalenti’ jkun essenzjalment l-istess bħal dak ta’ qabel, kemm 
f’dak li jirrigwarda s-salarju mogħti kif ukoll ix-xogħol li jkun irid isir.

6. Mudelli tax-xogħol flessibbli

Ir-rapporteur temmen li jkun importanti li ħaddiema nisa, ladarba jidħlu lura mil-lif tal-
maternità, ikunu jistgħu jitolbu lil min iħaddimhom biex ibiddillhom il-ħinijiet tax-xogħol 
tagħhom jew it-tip ta’ xogħol li jagħmlu. Jeħtieġ li min iħaddem mhux biss jikkunsidra talbiet 
bħal dawn, iżda japprovahom meta jkunu ġustifikati.

L-istess dritt għandu jingħata lill-missirijiet ħalli jinkoraġġixxu lin-nisa u lill-irġiel biex 
jaqsmu r-responsabiltajiet tal-familja. Il-fatt li aktar nisa, milli rġiel jagħmlu użu minn dawn 
id-dispożizzjonijiet, joħloq żbilanċ bejn is-sessi, li jwassal għal riperkussjonijiet avversi 
f’termini tas-sitwazzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol u d-dipendenza ekonomika tagħhom.

Ir-rapporteur tikkundanna l-fatt li l-Kummissjoni naqset milli tipproponi xi bidliet fir-rigward 
tax-xogħol billejl. Hija ssostni li għandha tiġi introdotta dispożizzjoni ġdida li permezz tagħha 
n-nisa ma jkollhomx għalfejn jaħdmu billejl waqt it-tqala tagħhom, fil-ġimgħat eżatt qabel u 
wara t-twelid, jew sakemm ikunu jreddgħu.

Hija wkoll tqis essenzjali li tiżdied dispożizzjoni li biha ħaddiema nisa tqal u dawk li jkunu 
għadhom kemm welldu jew li jkunu qegħdin ireddgħu, flimkien mal-missirijiet bil-lif tal-
paternità, ikunu jistgħu jirrifjutaw li jaħdmu bis-sahra.

7. Is-Saħħa u s-Sigurtà

L-istima tar-riskju hija ċentrali għal din il-proposta. Madankollu, m’hemm ebda miżura 
preventiva mmirata biex tneħħi riskji bħal dawn, li jista’ jkollha r-riproduzzjoni. Min iħaddem 
m’għandux għalfejn jieħu passi qabel ma jiġi infurmat li ħaddiema nisa huma tqal, li 
normalment jiġri bejn wieħed u ieħor fis-seba’ jew fit-tmien ġimgħa. Madankollu, l-akbar 
riskju ta’ malformazzjoni tal-fetu jseħħ matul l-ewwel ġimgħat tat-tqala.

Kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa jistgħu jkunu esposti, qabel il-fertilizzazzjoni, għall-fatturi 
involuti fit-tibdil u l-anormalitajiet ġenetiċi li jwasslu għall-infertilità u malformazzjonijiet 
jew aberrazzjoni kromosomali; l-agħar effetti, madankollu, iseħħu fl-embriju.

Ir-rapporteur tqis li dan huwa kawża ta’ tħassib u hija tal-fehma li l-ħaddiema nisa tqal, dawk 
li jkunu għadhom kemm welldu jew li jkunu qegħdin ireddgħu, ma jistgħux jiġu trattati f’każi 
iżolati. Huwa essenzjali li ssir promozzjoni favur approċċ preventiv li jipprovdi għal stima 
xierqa tar-riskju f’kull post tax-xogħol fejn hemm ħaddiema nisa u rġiel ta’ età fertili.
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