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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-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-
politiki;

B. billi l-probabbiltà li n-nisa ma jkunux ekonomikament attivi hija aktar mid-doppju ta' dik 
għall-irġiel, minkejja li n-nisa jikkostitwixxu maġġoranza ta' dawk li għandhom kwalifiki 
tal-edukazzjoni għolja, u billi n-nisa jirrappurtaw b'aktar frekwenza raġunijiet personali 
jew familjari għall-inattività tagħhom;

C. billi n-nisa huma aktar fis-sogru li jaqgħu fil-faqar milli huma l-irġeil, u billi hemm aktar 
nisa minn irġiel li huma impjegati b'kundizzjonijiet prekarji, speċjalment fiż-żoni rurali;

D. billi, filwaqt li l-evalwazzjonijiet tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni tul il-perjodu 
2007-2013 juru għarfien tajjeb fl-Istati Membri rigward ir-rekwiżit ta' trattament indaqs 
tal-ġeneri fit-twaqqif ta' tali programmi, jindikaw ukoll li l-ugwaljanza bejn is-sessi bl-
ebda mod m'hija integrata effettivament f'dawn il-programmi;

1. Jistieden lill-Istati Membri , fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni, biex jiżviluppaw 
programmi u azzjonijiet maħsuba ħalli jippromwovu indipendenza ekonomika ugwali 
għan-nisa u l-irġiel, billi jeliminaw id-diżlivelli fis-suq tax-xogħol u jindirizzaw il-
kwistjoni persistenti tad-diverġenza tal-pagi bejn is-sessi;

2. 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;

3. Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiżviluppaw miżuri u 
programmi innovattivi bil-għan li jikkumbattu l-femminizzazzjoni tal-faqar u 
jippromwovu l-inklużjoni soċjali, immirati b'mod partikolari lejn l-aktar gruppi 
vulnerabbli ta' nisa;

4. Jitlob li l-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi, tkompli ttejjeb is-sistemi ta' rappurtar tal-Istati Membri b'tali mod li tagħmilha 
possibbli li ssir valutazzjoni tas-sostenn mogħti taħt il-politika ta' koeżjoni għall-progress 
rigward l-ugwaljanza bejn is-sessi;

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu aktar attiv mill-fondi disponibbli tal-UE ħalli 
jiffinanzjaw l-iżvilupp ta' faċilitajiet ta' kura li jiffavorixxu l-familji, ikunu għal but 
kulħadd u aċċessibbli, u jippermettu rikonċiljazzjoni akbar bejn il-ħajja tax-xogħol u dik 
tal-familja.
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