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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Millennju tat-8 ta’ 
Settembru 2000,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Programm għall-Iżvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti (UNDP) 
bl-isem "Beyong the Midpoint - achieving the Millenium Development Goals", 
ippubblikat f’Jannar 2010,

– wara li kkunsidra l-publikazzjoni ta’ "Rapport dwar l-iżvilupp tal-bniedem 2010. Ir-
rikkezza vera tan-Nazzjonijiet: it-triqat lejn l-iżvilupp tal-bniedem" tal-UNDP,

– wara li kkunsidra r-Rapport tan-NU: "L-Ugwaljanza bejn is-Sessi: Tabella tal-Progress 
2012”, li jevalwa t-titjib fit-tmien MDGs f’aspetti relatati mal-ġeneri, 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, bit-titolu 
“Pjan ta' Azzjoni tal-UE bi tnax-il punt biex jiġu appoġġati l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-
Millennju” (COM (2010)0159 finali),

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar il-Pjan ta’ 
azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għoti tas-Setgħa lin-Nisa fl-Iżvilupp 
2010-2015 (SEC (2010) 265) tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Marzu 2010 kif ukoll il-
konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2010 dwar l-MDGs li jiddefinixxu dan il-pjan 
ta’ azzjoni Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2010 dwar “Il-progress li sar 
sabiex jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju: reviżjoni ta’ nofs it-terminu bi 
tħejjija għal-laqgħa ta’ livell għoli tan-NU f’Settembru 20101,

1. Iħeġġeġ lin-NU ssaħħaħ l-importanza mogħtija lid-drittijiet tan-nisa u lill-ugwaljanza 
bejn is-sessi billi jiddedikawlhom, għal darba oġra, mill-inqas għan speċifiku wieħed fil-
qafas tal-MDs ta wara l-2015 u billi jaffermaw in-natura transversali tagħhom fil-
programm kollha ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp;

2. Iħeġġeġ lin-NU, fl-ewalvazzjoni post-2015 tal-MDGs, biex tibbaża b’mod sistematiku 
fuq l-indiċi tal-inugwaljanza tal-ġeneru (Gender Inequality Index - GII) definita mill-
UNDP fir-rapport tiegħu dwar l-iżvilupp tal-bniedem tal-2010, għax dan hu l-indiċi l-
aktar rappreżentattiv u komplut tas-sitwazzjoni fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
għal pajjiż speċifiku, f'termini kwantitattivi u kwalitattivi;

3. Jitlob li l-qafas ta’ wara l-2015 tal-MDGs jiffoka fuq għanijiet ambizzjużi fir-rigward tad-
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dritt tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri f’termini ta’ għoti ta’ setgħa u ta’ benessri tan-
nisa, ta’ parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet, tal-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa, 
l-aċċess għall-edukazzjoni (primarja, sekondarja, edukazzjoni għolja) u taħriġ ta’ kwalità, 
ta’ aċċess għal kura tas-saħħa effettiva, ta’ titjib tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u 
riproduttivi, ta’ kwalità u ta' stabilità tal-impjieg, salarji indaqs, l-iżvilupp tal-karriera, ir-
rappreżentanza tan-nisa fil-ħajja politika u ekonomika, u d-drittijiet tal-proprjetà u tal-
wirt;

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, b’kunsiderazzjoni tan-natura transversali tal-
għanijiet tal-ugwaljanza tal-ġeneri u n-nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, iżidu l-
ammont ta’ għajnuna għall-iżvilupp mogħtija lill-programmi ffokati fuq dawn l-għanijiet 
biex tkun żgurata l-integrazzjoni ta’ din id-dimensjoni f’kull stadju tal-programmazzjoni 
tal-għajnuna għall-iżvilupp (identifikazzjoni, tfassil, twettiq u evalwazzjoni);

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu klawżoli kontra d-
diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru fil-ftehimiet bilaterali tagħhom ma’ pajjiżi terzi.


