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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-ugwaljanza bejn is-sessi tikkostitwixxi wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-
Unjoni Ewropea u l-Unjoni timpenja ruħha li tippromwovi l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi fl-azzjonijiet kollha tagħha hekk kif minqux fl-Artikolu 8 tat-
TFUE;

B. billi l-Parlament Ewropew ripetutament talab lill-Kummissjoni tippromwovi u 
timplimenta l-użu tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-ibbaġitjar skont il-
ġeneru u l-valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-sessi fl-oqsma tal-politika rilevanti tal-
Unjoni, u lill-Qorti tal-Awdituri biex tinkorpora perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
inkluża data diżaggregata skont is-sessi, fir-rapporti tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Unjoni;

1. Jappella għall-integrazzjoni tad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma 
kollha ta' politika; itenni, għaldaqstant, l-appell tiegħu għall-implimentazzjoni tal-
ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istadji kollha tal-proċess baġitarju, inkluż fl-
implimentazzjoni tal-baġit u fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu;

2. Jirrepeti t-talba tiegħu li l-linji baġitarji fl-ambitu tal-Programm ta' Drittijiet, 
Ugwaljanza u Ċittadinanza (REC) 2014-2020 għandhom jispeċifikaw ir-riżorsi allokati 
għal kull wieħed mill-objettivi tal-programm iddedikat għall-ugwaljanza bejn is-sessi u 
li jiżguraw responsabbiltà adegwata tal-fondi ddedikati għal din il-mira;

3. Itenni t-talba tiegħu li jkun hemm linja baġitarja separata għall-objettiv speċifiku 
"Daphne" tal-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza; huwa jieħu nota tal-
evoluzzjoni tal-iżvilupp ta' stħarriġ li jkopri l-UE kollha, b'metodoloġija u kwestjonarju 
komuni, biex tinġabar data komparabbli dwar il-vjolenza sessista, fuq bażi regolari, fl-
Istati Membri kollha tal-UE; jistenna li sal-2019 ikun irċieva l-ewwel riżultati tal-
eżerċizzju pilota tal-istħarriġ, bil-għan li jkun jista' jipproċedi bl-implimentazzjoni 
prevista tal-istħarriġ mill-2020-2021 'il quddiem1; 

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir sforz akbar fl-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-
oqsma tar-riċerka u l-integrazzjoni; jilqa', f'dan is-sens, il-fatt li, sa Jannar 2019, is-
sehem ta' nisa li ħadu sehem fi proġetti ta' Orizzont 2020 kien ta' 42 % tal-forza tax-
xogħol totali; jiddispjaċih, mill-banda l-oħra, għall-fatt li n-nisa kienu jirrappreżentaw 
biss 28 % tal-koordinaturi tal-proġetti u li 32,4 % biss tal-għotjiet ħadu kont tad-
dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni2; 

5. Jitlob biex tinġabar data diżaggregata skont is-sess dwar il-benefiċjarji u l-parteċipanti 
ta' programmi ffinanzjati mill-UE.

1 Dikjarazzjonijiet tal-Programmi għan-nefqa operattiva COM(2019) 400 - Ġunju 2019 - paġna 360
2 Idem paġna 74
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