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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:

- wara li kkunsidra l-Istudju dwar il-fattibilità u l-għażliet għall-introduzzjoni ta' elementi 
ta' bbaġitjar ibbażat fuq il-ġeneru fil-proċess baġitarju tal-UE1

A. billi għad hemm nuqqas ta' ugwaljanzadisparitajiet bejn l-irġiel u n-nisa, u billi linji 
baġitarji speċifiċi relatati mal-ġeneru huma inevitabbli biex jinqerdu l-inugwaljanzi mhux 
ġustifikati bejn iż-żewġ sessi,

B. billi l-possibilità li jkun hemm distinzjoni ċara għall-infiq relatat mal-ġeneru tgħin biex 
tkun promossa iktar l-ugwaljanza bejn is-sessi,

1. Ifakkar lill-Kummissjoni li skont l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa tikkostitwixxi prinċipju 
fundamentali tal-Unjoni Ewropea u għandha tiġi rispettata fl-attivitajiet kollha tal-Unjoni 
Ewropea, u għaldaqstant għandha tidher ukoll fil-kwittanza baġitarja tal-Unjoni Ewropea;

2. Jiddispjaċih li l-ibbaġitjar ibbażat fuq il-ġeneru għadu ma ġiex implimentat; itenni 
għalhekk it-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex din tieħu iktar passi biex jiġi żgurat li l-
integrazzjoni sistematika tal-ġeneri ssir realtà fl-ippjanar baġitarju;

3. Jilqa' l-istudju dwar il-fattibilità tal-ibbaġitjar ibbażat fuq il-ġeneru, imħejji mill-
Kummissjoni, u jistieden lill-partijiet kollha kkonċernati fil-proċess baġitarju tal-Unjoni 
Ewropea biex iqisu dan l-istudju meta jkunu qed iħejju, jimplimentaw jew jivverifikaw il-
baġit; 

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel iktar sforzi għall-iżvilupp ta' data speċifika dwar il-
ġeneri li tista' tiġi inkluża fir-rapporti dwar il-kwittanza baġitarja peress li l-ammont 
limitat ferm ta' data li kien hemm s'issa ma pprovdiex ħarsa ġenerali adegwata tas-
sitwazzjoni;

5. Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex tiddedika parti separata fir-rapporti ta' kwittanza 
tagħha lill-aspetti relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi;

6. Jilqa' l-fatt li l-mekkaniżmu ta' finanzjament għall-perjodu 2007-2013 ġew semplifikati 
iżda jiddispjaċih li, minkejja dan it-titjib, fl-2008 kien hemm ammont kbir ta' żbalji fir-
rimborsi lill-proġetti ta' Koeżjoni, li jagħmlu parti minnhom il-Fond Soċjali Ewropew u l-
ugwaljanza bejn is-sessi;  jitlob għalhekk lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-mekkaniżmi 
ta' finanzjament ikunu iktar effettivi.

                                               
1 Kuntratt speċifiku tad-DĠ Baġit tal-Kummissjoni Ewropea ABAC 132007, Taħt il-Kuntratt ta' Qafas BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 Rapport Finali Mejju 2008 A
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