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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:

1. Jenfasizza li, skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattat, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija 
prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

2. Itenni t-talba tiegħu li l-ibbaġitjar skont il-ġeneru jintuża fl-azzjonijiet kollha tal-UE; 

3. Jenfasizza l-ħtieġa ta’ fondi xierqa għall-azzjonijiet deskritti fl-Istrateġija tal-Kummissjoni 
għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015;

4. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu allokati fondi miżjuda għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' 
diskriminazzjoni kontra n-nisa; jistieden lill-Kummissjoni talloka riżorsi finanzjarji biex 
timmira lejn id-differenza fil-pagi bejn il-ġeneri; 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal u timplimenta l-intestaturi baġitarji relevanti fil-proposti 
leġiżlattivi tagħha sabiex jiżdied in-numru ta' nisa fil-bordijiet;

6. Jenfasizza l-importanza ta’ fondi xierqa għall-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-
Sessi;

7. Jiddispjaċih mill-fatt li numru għoli ta' nisa għadhom jgħixu fil-faqar jew jinsabu f'riskju 
ta' faqar; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lil din il-problema meta 
tkun qed tfassal u timplimenta l-intestaturi baġitarji relevanti;

8. Jitlob lill-Kummissjoni tvara proġetti pilota fl-oqsma li ġejjin:

– miżuri mmirati lejn l-identifikazzjoni ta' forom ta' appoġġ ekonomiku disponibbli għall-
unitajiet domestiċi monoparentali fl-Ewropa,

– miżuri mmirati lejn iż-żieda tan-numru ta' nisa fil-livelli kollha tat-tmexxija superjuri,

– miżuri mmirati lejn l-analiżi tar-rabtiet bejn il-vjolenza fuq in-nisa u kif in-nisa qed jiġu 
rrappreżentati fil-media u fir-riklamar,

– miżuri mmirat lejn l-isfida tal-isterjotipi li jgħixu bihom dawk li jissopravivu stupru jew 
vjolenza sesswali;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fondi maħsuba għal attivitajiet speċifiċi għall-ġeneru 
fil-baġit għas-Sena taċ-Ċittadinanza 2013;

10. Jenfasizza l-importanza tal-Programm DAPHNE u l-kontinwazzjoni ta' azzjonijiet li 
jkollhom biżżejjed fondi mmirati lejn l-eliminazzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa;

11. Jenfasizza l-importanza tal-intestaturi dwar l-ugwaljanza tal-ġeneri u l-
antidiskriminazzjoni taħt il-PROGRESS;



PE486.209v01-00 4/4 PA\898027MT.doc

MT

12. Jenfasizza l-ħtieġa fondi xierqa għall-miżuri li jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
f'pajjiżi terzi;

13. Jirrikonoxxi li dan il-baġit qed jitħejja fi żmien ta' awsterità; jenfasizza l-importanza ta' 
għoti effettiv ta' fondi mill-UE;


