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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 l-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq, fost oħrajn, il-valur tal-ugwaljanza bejn l-irġiel 
u n-nisa u l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi 
li l-promozzjoni ta' din l-ugwaljanza hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni;

B. billi l-Parlament Ewropew talab ripetutament għal biżżejjed finanzjament għall-
Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza (REC) u sabiex tingħata prominenza 
kemm jista' jkun lill-objettiv Daphne ta' dan il-programm; billi l-Parlament Ewropew 
appella sabiex dawn l-azzjonijiet kollha dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa 
jitkomplew permezz ta' allokazzjoni tal-baġit indipendenti għall-objettiv Daphne, ukoll 
fil-Programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri, fi ħdan il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 
2021–2027;

C. billi l-proposta għall-abbozz ta' Baġit Ġenerali 2020 tal-Unjoni Ewropea tfittex li 
jitkomplew l-investiment strateġiku u t-tkabbir sostenibbli sabiex jitjiebu l-koeżjoni 
ekonomika u l-ħolqien tal-impjiegi, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ; billi, f'dan ir-
rigward, hija importanti l-enfasi fuq it-tisħiħ tal-potenzjal tan-nisa fis-setturi kollha tal-
ekonomija, inklużi l-ekonomija diġitalizzata, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni (ICT) u x-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM);

1. Jirriafferma t-talba tiegħu li tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, billi, fejn 
possibbli, tiġi appoġġata l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-ibbaġitjar skont il-
ġeneru fil-proċedura baġitarja, inkluż meta jiġu ffinalizzati n-negozjati tal-QFP li jmiss, u 
biex in-nefqa baġitarja tintuża bħala għodda effettiva għall-promozzjoni tal-ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel;

2. Jirriafferma t-talba tiegħu li jiżdiedu r-riżorsi għall-objettiv speċifiku Daphne fi ħdan il-
programm REC attwali u li din iż-żieda tinżamm fil-Programm dwar id-Drittijiet u l-
Valuri; jappella biex jiġi żgurat finanzjament disponibbli għal azzjonijiet maħsuba għall-
ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u t-traffikar fil-qafas tal-implimentazzjoni effettiva tal-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq 
in-nisa u l-vjolenza domestika;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jitkomplew l-azzjonijiet kollha ffokati fuq il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa, it-tfal u ż-żgħażagħ fil-qafas tal-programm li ser 
jieħu post l-REC fil-perjodu tal-QFP li jmiss, b'allokazzjoni tal-baġit indipendenti għall-
objettiv Daphne u tingħata attenzjoni speċifika lill-ġlieda kontra t-traffikar ta' bnedmin;

4. Jappella għal allokazzjonijiet tal-baġit li jappoġġjaw l-intraprenditorija tan-nisa u l-
indipendenza ekonomika tan-nisa u li jiżguraw u jħeġġu l-aċċess tan-nisa għal self u 
finanzjament tal-ekwità permezz tal-programmi u l-fondi tal-Unjoni, bħal COSME, 
Orizzont 2020 u l-Fond Soċjali Ewropew;

5. Jilqa' t-tkomplija tal-finanzjament għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jappella 
li tiġi żgurata parteċipazzjoni ndaqs għall-bniet u n-nisa żgħażagħ fil-miżuri koperti b'dik 
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l-inizjattiva u li tingħata attenzjoni speċjali lil offerti ta' kwalità ta' taħriġ u impjiegi 
għalihom, inklużi l-ekonomija diġitalizzata, l-ICT u s-setturi STEM;

6. Ifakkar fir-rwol importanti tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi u jitlob li 
jinżammu l-baġit tal-Istitut, it-tabella tal-persunal u l-indipendenza.


