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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:

– wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 17/2009 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-
azzjonijiet ta’ taħriġ vokazzjonali għan-nisa kofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew, 

– 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-UE,1

A. billi l-istudju dwar il-fattibilità msemmi hawn fuq dwar l-ibbaġitjar skont il-ġenerujindika 
li l-ibbaġitjar skont il-ġenerujista’ jiġi applikat fl-istadji kollha tal-proċess baġitarju mill-
ippjanar u l-preparazzjoni għall-verifika u l-evalwazzjoni tal-baġit,

1. Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kummissjoni li skont l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
hija prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea fl-attivitajiet tagħha kollha;  għaldaqstant, 
l-aspetti tal-ġeneru għandhom jiġu kkunsidrati fl-istadji kollha tal-proċedura baġitarja 
inkluż fil-preparazzjoni, l-implimentazzjoni u l-verifika tal-baġit tal-Unjoni Ewropea;

2. Ifakkar lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Kummissjoni dwar is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet 
tal-istudju dwar il-fattibilità msemmi hawn fuq dwar l-ibbaġitjar skont il-ġeneri; 

3. Jilqa’ r-Rapport Speċjali Nru 17/2009 tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-azzjonijiet ta’ taħriġ 
vokazzjonali għan-nisa kofinanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew u jilqa’ aktar rapporti 
speċjali mill-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni ta’ aktar azzjonijiet li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneru;

4. Jiddispjaċih mid-diversi nuqqasijiet żvelati fir-Rapport Speċjali li jikkonċernaw it-twaqqif 
ta' miżuri u l-għażla tal-proġetti vverifikati mill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll in-nuqqasijiet 
fir-rigward tal-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-programmi;  

5. Jinnota r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali li programmi 
operattivi ġejjiena jiġu stabbiliti fid-dawl ta' analiżi tas-suq tax-xogħol u li proċedura ta’ 
selezzjoni tal-proġetti ddisinjata kif xieraq tibda titħaddem mill-Istati Membri;

6. Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tikkunsidra n-nota tal-Kummissjoni fir-Rapport Annwali 
dwar l-implimentazzjoni tal-baġit, rigward l-intestaturi 4 u 13 tal-baġit, li tgħid li huma 
usa’ fl-ambitu u jinkludu inter alia l-politika tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

7. Jiddispjaċih dwar lil-kummenti tal-Qorti tal-Awdituri fir-Rapport Annwali li jirrigwardaw 
il-pagamenti mhux dovuti fl-implimentazzjoni tal-proġett Daphne II; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni ssegwi s-sitwazzjoni u tiżgura implimentazzjoni xierqa tal-programm 
Daphne fil-ġejjieni;

                                               
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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8. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri li l-informazzjoni dwar il-
politiki tal-'gender mainstreaming' u d-dejta speċifika għall-ġeneri jiġu inklużi fir-rapport 
tal-kwittanza baġitarja.


