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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel u l-prinċipju tal-integrazzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi huma espressament stipulati fir-regolamenti dwar il-Fondi 
Strutturali bħala dimensjonijiet trasversali tal-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
politiki;

B. billi n-nisa, filwaqt li jikkostitwixxu l-maġġoranza tal-popolazzjoni bi kwalifiki tal-
edukazzjoni għolja, jirreġistraw rata ta' inattività li hija aktar mid-doppju minn dik tal-
irġiel (21.0 % tan-nisa fl-UE-28 fl-2012, meta mqabbla ma’ 8.4 % tal-irġiel1), u billi n-
nisa jirrappurtaw b’aktar frekwenza raġunijiet personali jew familjari għal din l-inattività 
(f’21 % tal-każijiet, filwaqt li biss 0.5 % tal-irġiel isemmu l-familja bħala raġuni);

C. billi n-nisa huma aktar fis-sogru li jaqgħu fil-faqar milli huma l-irġiel, u billi hemm aktar 
nisa minn irġiel li huma impjegati b’kundizzjonijiet prekarji, speċjalment fiż-żoni rurali; 
billi n-nisa qed iġarrbu dejjem aktar nuqqas ta' sigurtà fiż-żoni urbani, partikolarment 
minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja;

D. billi, filwaqt li evalwazzjonijiet tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu 
2007-2013 kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u mill-Fond 
ta’ Koeżjoni juru għarfien tajjeb fl-Istati Membri rigward ir-rekwiżit ta’ ugwaljanza bejn 
is-sessi fit-twaqqif ta' tali programmi (70 %2), ir-rapporti jindikaw ukoll li l-ugwaljanza 
bejn is-sessi bl-ebda mod mhija integrata effettivament f’dawn il-programmi permezz ta’ 
identifikazzjoni ċara tal-problemi jew miri kwantifikati (anqas minn 8 %); billi s-sostenn 
finanzjarju għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel qiegħed jonqos3;

1. Jistieden lill-Istati Membri, fil-kuntest tal-politika ta’ koeżjoni, biex jiżviluppaw 
programmi u azzjonijiet maħsuba ħalli jippromwovu indipendenza ekonomika ndaqs 
għan-nisa u l-irġiel, billi jiżguraw li n-nisa jipparteċipaw daqs l-irġiel fis-suq tax-xogħol u 
fit-taħriġ vokazzonali, filwaqt li jikkumbattu, mill-aktar fis, id-diverġenza persistenti bejn 
in-nisa u l-irġiel rigward il-pagi u l-pensjonijiet; jistieden għalhekk lill-Istati Membri, lill-
awtoritajiet reġjonali u lil dawk lokali biex jieħdu miżuri speċifiċi ħalli l-potenzjal tan-
nisa jissarraf fir-realtà, bħala pass essenzjali lejn l-irkupru ekonomiku;

2. Jistieden lill-Istati Membri biex jintroduċu l-ibbaġitjar fuq il-bażi tal-ġeneru fil-
programmazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni, bil-għan li janalizzaw mhux biss il-programmi 
li huma mmirati speċifikament lejn in-nisa, iżda wkoll il-programmi u l-politiki kollha tal-
gvern, l-effetti tagħhom fuq l-allokazzjoni tar-riżorsi u l-kontribut tagħhom lejn l-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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3. Jistieden lill-Istati Membri biex joqogħdu attenti għall-effetti differiti li jista' jkollha fuq 
in-nisa l-konsolidazzjoni fiskali , u għal kif l-implimentazzjoni effikaċi tal-politika ta'
koeżjoni tista' tintuża biex timminimizza dawn l-effetti;

4. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiżviluppaw miżuri u 
programmi innovattivi bil-għan li jikkumbattu l-femminizzazzjoni tal-faqar u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali, u li jkunu mmirati b’mod partikolari lejn l-aktar gruppi 
vulnerabbli ta’ nisa, bħalma huma n-nisa b'diżabilitajiet, l-ommijiet li jkunu qed irabbu t-
tfal weħdihom, in-nisa b'familji kbar, in-nisa migranti, in-nisa li jkunu sfaw vittmi tal-
vjolenza, in-nisa bi ftit li xejn taħriġ u n-nisa soġġetti għal diskriminazzjoni multipla u 
intersezzjonali; jirrakkomanda li tinġabar data speċifika relatata man-nisa qabel ma jiġu 
varati programmi u azzjonijiet, sabiex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jindirizzaw il-ħtiġijiet 
speċifiċi tan-nisa b'mod effikaċi;

5. Jitlob li l-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi, tkompli ttejjeb is-sistemi ta’ rappurtar tal-Istati Membri billi tintroduċi u tuża 
indikaturi ħalli tagħmilha possibbli li ssir valutazzjoni tas-sostenn mogħti taħt il-politika 
ta’ koeżjoni għal progress ġenwin rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi, u sa liema grad 
dan il-progress qed isir; jenfasizza li d-data dwar kif il-programmi tal-politika ta’ koeżjoni 
qed jilħqu l-objettivi tal-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun diżaggregata skont is-sess;

6. Jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jivvalutaw l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni 
inġenerali u dak tal-Fondi Strutturali b’mod partikolari fuq il-kundizzjoni tan-nisa, sabiex 
jiżguraw reazzjonijiet adegwati u implimentazzjoni effikaċi tal-programmi għall-perjodu 
2014-2020;

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu aktar attiv mill-fondi eżistenti u disponibbli 
tal-UE ħalli jippromwovu t-trattament ugwali tan-nisa u l-iżvilupp ta' faċilitajiet ta’ kura u 
ta’ strutturi soċjali oħra li jiffavorixxu l-familji u li jkunu ta’ kwalità għolja, għal but 
kulħadd u aċċessibbli; jenfasizza l-importanza tal-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali 
u l-ħajja familjari fil-kuntest ta' opportunitajiet indaqs u ta' miżuri li jikkumbatttu l-qgħad 
u l-esklużjoni soċjali;

8. Iħeġġeġ li tingħata attenzjoni partikolari għas-settur tal-industriji kulturali u kreattivi, li 
jikkontribwixxu għall-ilħiq tal-objettivi tal-Istrateġija “Ewropa 2020”, u partikolarment 
għall-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza l-kontribuzzjoni vitali ta’ dawn l-industriji għall-
iżvilupp tar-reġjuni u tal-bliet; jitlob li jittieħdu miżuri fuq żmien twil li jippromwovu t-
taħriġ kontinwu tan-nisa speċifikament marbut ma' dawn is-setturi, bil-għan li jiżguraw li 
l-kwalifiki tan-nisa jkunu jistgħu jiġu utlizzati b'mod effikaċi u jinħolqu prospettivi ġodda 
ta’ impjieg; 

9. Jistieden lill-Istati Membri biex isibu modi kif inaqqsu l-qgħad fost in-nisa ħalli jevitaw li 
dawn ikunu soġġetti b’mod eċċessiv għal mobilità għall-finijiet ta’ karriera, billi dan 
għandu effett dirett u ta’ ħsara fuq it-tfal;

10. Jitlob li l-Kummissjoni tippromwovi l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri 
rigward l-integrazzjoni tal-kwistjonijiet tal-ġeneru fil-programmi tal-politika ta’ koeżjoni.
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