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SUĠĠERIMENTI 

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

Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi, skont l-Artikoli 2 u 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel hija valur fundamentali tal-UE u wieħed mill-għanijiet tiegħu, u skont l-

Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Unjoni 

Ewropea għandha tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-attivitajiet kollha 

tagħha; billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru u l-ibbaġittjar skont il-ġeneru huma 

għodod importanti fl-integrazzjoni ta' dan il-prinċipju fil-politiki, fil-miżuri u fl-azzjonijiet 

tal-UE bil-għan li jiġi promoss l-involviment attiv tan-nisa fis-suq tax-xogħol u fl-

attivitajiet soċjali u ekonomiċi, kif ukoll biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni; 

B. billi huwa essenzjali li, fl-implimentazzjoni tal-Programm Drittijiet, Ugwaljanza u 

Ċittadinanza, il-Programm Daphne jżomm profil għoli kemm jista' jkun; billi l-

Kummissjoni trid tqis il-ħtieġa li jinżammu livelli suffiċjenti ta' finanzjament u tiżgura l-

kontinwità tal-azzjonijiet u t-tbassir tal-finanzjament fl-oqsma kollha koperti mill-objettivi 

speċifiċi; billi baġit akbar jenħtieġ li jkun disponibbli biex tiġi miġġielda l-vjolenza fuq in-

nisa, peress li waħda minn kull tliet nisa fl-UE esperjenzat vjolenza sessista; 

C. billi t-titjib tal-kompetittività tal-ekonomija tal-UE, l-infrastruttura, ir-riċerka ffinanzjata 

tajjeb, l-appoġġ għall-iżvilupp tal-ħiliet u l-impenn kontinwu tal-UE biex jissaħħaħ l-

investiment huma essenzjali sabiex jiġu żgurati t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien ta' 

impjiegi; billi l-potenzjal tan-nisa u l-bniet irid jiżdied ulterjorment fil-qasam tal-

ekonomija diġitalizzata u fis-setturi STEM u ICT sabiex verament tinkiseb ugwaljanza 

bejn is-sessi, jiġu megħluba l-istereotipi tal-ġeneru u jingħata kontribut lit-tkabbir u l-

innovazzjoni tal-ekonomija; 

D. billi s-saħħa hi prekundizzjoni għall-prosperità ekonomika u billi l-infiq effiċjenti fuq is-

saħħa jista' jippromwovi t-tkabbir; billi politiki kkoordinati u inizjattivi fil-livell tal-UE 

biex jiġu miġġielda l-inugwaljanzi fis-saħħa u ssir promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-

sessi jenħtieġ li jinkludu azzjoni biex jiġu eliminati l-inugwaljanzi fl-aċċess għal servizzi 

tal-kura tas-saħħa sesswali u riproduttiva; 

E. billi l-aċċess għas-servizzi pubbliċi huwa kruċjali għall-indipendenza ekonomika u għoti 

tas-setgħa lin-nisa, filwaqt li s-servizzi pubbliċi jibqgħu settur importanti tal-impjieg 

għan-nisa; 

1. Ifakkar li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi hija obbligu legali li jirriżulta 

direttament mit-Trattati; jitlob l-infurzar tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fi ħdan il-proċedura 

baġitarja u biex in-nefqa baġitarja tintuża bħala għodda effettiva għall-promozzjoni tal-

ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jirrakkomanda l-iżvilupp ta' pjan baġitarju għall-

implimentazzjoni tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif hemm fil-proġett pilota 

adottat, u anki linja baġitarja speċifika fil-futur għall-ġestjoni tal-koordinazzjoni għall-

integrazzjoni tas-sessi madwar l-istituzzjonijiet tal-UE; 

2. Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jikkontrabattu l-impatt tal-gag rule billi jżidu b'mod 

sinifikanti l-finanzjament għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, b'mod 
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partikolari fondi espliċitament iddestinati biex jiġi żgurat aċċess għall-kontroll tat-twelid u 

abort sikur u legali, bl-użu ta' finanzjament għall-żvilupp kemm nazzjonali kif ukoll tal-

UE, sabiex jimtela' n-nuqqas fil-finanzjament wara d-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni ta' 

Trump li twaqqaf il-finanzjament lill-organizzazzjonijiet kollha barra mill-pajjiż li 

jipprovdu servizzi dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi; 

3. Jitlob żieda fir-riżorsi biex jitwettqu d-drittijiet ekonomiċi tan-nisa u titnaqqas l-

inugwaljanza bejn is-sessi, inkluż permezz tal-użu tal-istrumenti eżistenti fil-livell tal-UE 

u tal-Istati Membri, bħall-valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-sessi; jitlob ibbaġitjar 

abbażi tal-ugwaljanza bejn is-sessi għall-infiq pubbliku biex tiġi żgurata l-ugwaljanza bejn 

in-nisa u l-irġiel u jitneħħew l-inugwaljanzi kollha bejn is-sessi; 

4. Jenfasizza li, skont l-Artikolu 8 tat-TFUE, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-

nisa hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni; ifakkar li l-kwestjoni tal-ugwaljanza bejn is-

sessi għandha tiġi inkorporata fil-politiki kollha u tiġi indirizzata fil-livelli kollha tal-

proċess baġitarju; 

5. Itenni s-sejħa tiegħu li kull objettiv speċifiku tal-programm tad-Drittijiet, Ugwaljanza u 

Ċittadinanza, ukoll bil-ħsieb tat-tħejjija tal-QFP li jmiss, ikollu linja baġitarja separata 

sabiex tiżdied it-trasparenza dwar l-użu tal-fondi u jkun żgurat finanzjament neċessarju 

għal kull wieħed mill-objettivi speċifiċi u għall-viżibilità tagħhom; 

6. Jitlob l-adozzjoni tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istrateġiji Ewropej għall-promozzjoni 

aktar effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi allokat aktar 

finanzjament għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza u diskriminazzjoni kontra n-

nisa u l-bniet; 

7. Jitlob lill-Istati Membri jagħmlu użu tal-fondi disponibbli taħt il-Fond Soċjali Ewropew u 

l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, 

partikolarment fil-qasam tal-impjiegi, u dan mhux sempliċement billi jimplimentaw l-

integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi iżda wkoll jimplimentaw miżuri mmirati b'mod 

dirett għal gruppi ta' nisa żvantaġġati, filwaqt li jqisu kif jixraq l-impatt tal-kriżi 

ekonomika, jinvestu f'servizzi ta' kwalità għolja u, b'mod speċifiku, jiggarantixxu 

forniment adegwat ta' servizzi ta' kwalità għolja bi prezzijiet aċċessibbli mil-lat finanzjarju 

għall-kura tat-tfal, il-kura tal-anzjani u l-kura ta' persuni dipendenti oħra, u jitlob 

trasparenza baġitarja ġenwina fir-rigward tal-fondi (FSE, Progress, Daphne) allokati għall-

politiki tal-ugwaljanza bejn is-sessi; 

8. Jistieden lill-UE tippromwovi d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi taħt l-

għajnuna għall-iżvilupp tal-UE, permezz tal-edukazzjoni, is-servizzi tas-saħħa 

(partikolarment is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi), l-għoti tas-setgħa lill-bniet, 

u r-rappreżentanza politika tan-nisa; 

9. Jitlob li jiġu allokati fondi għall-programmi li jappoġġaw l-intraprenditorija tan-nisa, 

inklużi l-SMEs maħluqin u mmexxija min-nisa, bħala parti mill-programm COSME, u li 

jkun żgurat u mħeġġeġ l-aċċess tan-nisa għal self u finanzjament ta' ekwità; 

10. Jenfasizza l-ħtieġa li aktar nisa jiġu attirati jidħlu fis-setturi STEM u ICT; jissottolinja l-

ħtieġa li jiġu ffinanzjati programmi li jipprovdu edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għan-nisa 

u l-bniet u li dawn tal-aħħar jiġu sensibilizzati dwar il-possibilitajiet offruti fis-setturi 
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STEM u ICT, bħala parti minn Orizzont 2020, Erasmus +, il-Fond Soċjali Ewropew u l-

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; 

11. Jiddeplora l-fatt li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi ma jinkludix perspettiva 

ta' ugwaljanza bejn is-sessi u jenfasizza li l-proċess ta' rkupru b'suċċess mhuwiex 

possibbli mingħajr ma jiġi indirizzat l-impatt tal-kriżi fuq in-nisa; 

12. Jenfasizza r-rwol importanti tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) 

biex jingħata kontribut għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u din tissaħħaħ, 

inkluż l-integrazzjoni tas-sessi fil-linji ta' politika kollha tal-Unjoni u l-ġbir ta' data 

rilevanti u għarfien espert fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi, fosthom il-ġlieda kontra 

l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet; jenfasizza li sabiex ikun jista' jissodisfa b'mod suffiċjenti 

l-objettivi tiegħu, l-EIGE għandhu jibqa' entità dedikata separata fi ħdan il-qafas 

istituzzjonali tal-UE; jitlob li l-baġit u l-pjan ta' stabbiliment tal-personal jiżdied sabiex 

tissaħħaħ b'mod suffiċjenti l-kapaċità tiegħu li jassisti lill-Kummissjoni billi jipprovdi data 

u assistenza teknika rilevanti f'oqsma ta' prijorità, bħall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-

nisa; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-promozzjoni u t-titjib tas-saħħa u d-drittijiet sesswali 

u riproduttivi fl-Istrateġija dwar is-Saħħa Pubblika tagħha li jmiss. 
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