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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:

A. billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tikkostitwixxi wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa 
l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni hija impenjata li tippromwovi l-integrazzjoni tal-
ugwaljanza tal-perspettiva tal-ġeneri fl-azzjonijiet kollha tagħha hekk kif minqux fl-
Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE);

B. billi l-Parlament Ewropew ripetutament talab lill-Kummissjoni tippromwovi u 
timplimenta l-użu tal-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-ibbaġitjar skont il-
ġeneru u l-valutazzjonijiet tal-impatt fir-rigward tal-ġeneri fl-oqsma kollha tal-politika 
tal-Unjoni, u lill-Qorti tal-Awdituri biex tinkorpora perspettiva tal-ġeneri, inkluża d-data 
diżaggregata skont il-ġeneri, fir-rapporti tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Unjoni;

C. Billi l-ugwaljanza u l-istat tad-dritt huma l-valuri fundaturi tal-Unjoni u l-istituzzjonijiet 
Ewropej għandhom jimmiraw li jippromwovuhom skont l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea (TUE); billi din ir-responsabbiltà għandha tkun ukoll kondiviża mill-
Istati Membri skont il-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera minqux fl-Artikolu 4(3) TUE;

1. Jisħaq fuq il-fatt li d-drittijiet tan-nisa u l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
għandhom jiġu integrati u garantiti fl-oqsma kollha tal-politika; itenni, għalhekk, l-
appell tiegħu għall-implimentazzjoni tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istadji kollha tal-
proċess baġitarju, inkluż fl-implimentazzjoni tal-baġit u fil-valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tiegħu;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex issaħħaħ l-istat tad-dritt fl-
Unjoni, b'mod partikolari dawk il-proposti legali li jipproteġu l-baġit tal-Unjoni f'każ ta' 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri. Għaldaqstant, 
jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-missjoni ewlenija ta' dawk li jingħataw fondi tal-
Unjoni; twaqqaf il-finanzjament ta' kwalunkwe grupp li jfittex li juża l-fondi tal-Unjoni 
għal skopijiet ta' treġġigħ lura ta' drittijiet, partikolarment drittijiet tan-nisa;

3. Jinnota li l-ibbaġitjar skont il-ġeneru huwa parti minn strateġija globali dwar l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri, u jenfasizza, għaldaqstant, l-importanza fundamentali tal-
impenn tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni f'dan il-qasam; jiddispjaċih f'dan il-kuntest, li ma 
ġiet adottata l-ebda strateġija tal-Unjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għall-perjodu 
2016-2020, u jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-istatus tal-Impenn Strateġiku għall-
ugwaljanza bejn il-ġeneri l-ġdid tagħha billi tadottah bħala Komunikazzjoni;

4. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-interrelazzjoni bejn l-attakki fuq l-istat tad-dritt u r-
rigress fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa; jitlob li din il-kwistjoni tiġi 
indirizzata permezz tal-proċedura tal-Artikolu 7 fil-konfront tal-Istati Membri 
kkonċernati;

5. Jirrepeti t-talba tiegħu li l-linji baġitarji fl-ambitu tal-Programm ta' Drittijiet, 
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Ugwaljanza u Ċittadinanza (REC) 2014-2020 għandhom jispeċifikaw ir-riżorsi allokati 
għal kull wieħed mill-objettivi tal-programm iddedikat għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u 
li jiżguraw responsabbiltà adegwata tal-fondi ddedikati għal dan l-għan;

6. Jiddispjaċih għax-xejra tal-aħħar snin li jitnaqqsu l-fondi tal-Unjoni għall-ġlieda kontra 
l-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u jtenni t-talba tiegħu biex jiżdiedu r-
riżorsi għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne; itenni t-talba tiegħu għal linja 
baġitarja distinta għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne tar-REC; jieħu nota tal-
evoluzzjoni tal-iżvilupp tal-istħarriġ li jkopri l-Unjoni kollha, b'metodoloġija u 
kwestjonarju komuni, biex tinġabar data komparabbli dwar il-vjolenza sessista, fuq bażi 
regolari, fl-Istati Membri kollha; jistenna li sal-2019 ikun irċieva l-ewwel riżultati tal-
eżerċizzju pilota tal-istħarriġ, bil-għan li jkun jikkonforma mal-implimentazzjoni 
prevista tal-istħarriġ mill-2020-2021 'il quddiem;

7. Jitlob l-eżami tas-sinerġiji bejn il-programmi interni u esterni tal-Unjoni bil-għan li jiġi 
garantit approċċ koerenti u kontinwu għall-politiki, kemm ġewwa, kif ukoll barra mill-
Unjoni, bħal fil-każ tal-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (MĠF).

8. Jappella għal aktar trasparenza, azzjonijiet immirati u linji baġitarji speċifiċi ħalli 
jintlaħqu l-għanijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa fl-azzjoni esterna 
tal-Unjoni, inklużi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati;

9. Jitlob li jsiru valutazzjonijiet tal-impatt tal-ġeneru bħala parti minn kondizzjonalità 
ġenerali ex ante għall-fondi tal-Unjoni;

10. Ifakkar li għadd sinifikanti ħafna ta' rifuġjati u persuni li jfittxu asil li jidħlu fl-Unjoni 
huma nisa u tfal; jirrileva li l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija wkoll fost 
il-prinċipji fundaturi tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u 
jtenni t-talba tiegħu li d-dimensjoni tal-ġeneru titqies ukoll fil-politiki dwar il-
migrazzjoni u l-asil, billi jiġu allokati fondi speċifiċi ddedikati għall-prevenzjoni tal-
vjolenza sessista u l-garanzija ta' aċċess għas-saħħa u għas-saħħa riproduttiva u għad-
drittijiet;

11. Jitlob għal impenn imġedded mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni favur l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-QFP li jmiss bl-inklużjoni ta' klawżola baġitarja dwar il-
ġeneru u ta' rieżami ta' rispons dwar il-ġeneru fir-Regolament dwar il-QFP il-ġdid; 
jiddispjaċih li, minkejja d-dikjarazzjoni konġunta li ġiet mehmuża mal-QFP dwar l-
integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, ftit li xejn sar progress f'dan il-qasam, u fil-QFP 
2014-2020 ma rriżultat l-ebda strateġija ċara dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, li 
tistabbilixxi objettivi speċifiċi, miri konkreti u allokazzjonijiet;

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jsir sforz akbar fl-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-
oqsma tar-riċerka u l-integrazzjoni; jilqa', f'dan is-sens, il-fatt li, sa Jannar 2019, is-
sehem ta' nisa li ħadu sehem fi proġetti ta' Orizzont 2020 kien ta' 42 % tal-forza tax-
xogħol totali; jiddispjaċih, mill-banda l-oħra, għall-fatt li n-nisa kienu jirrappreżentaw 
28 % biss tal-koordinaturi tal-proġetti u li 32,4 % biss tal-għotjiet ikkunsidraw id-
dimensjoni tal-ġeneru fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni; jitlob ukoll li jiġu 
inklużi azzjonijiet immirati dwar id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
permezz ta' linji baġitarji speċifiċi bil-għan li d-dimensjoni tal-ġeneru tiġi kkunsidrata fi 
ħdan il-politiki ta' migrazzjoni u asil;
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13. Jistieden lill-Kummissjoni tadotta bbaġitjar skont il-ġeneru fil-proċedura baġitarja 
kollha, fl-implimentazzjoni tal-baġit u fil-valutazzjoni tal-eżekuzzjoni tiegħu bil-għan li 
jiġi promoss l-aċċess ugwali għall-programmi ffinanzjati mill-Unjoni u tħeġġeġ il-
parteċipazzjoni tan-nisa;

14. Jitlob biex tinġabar data diżaggregata skont il-ġeneru dwar il-benefiċjarji u l-
parteċipanti fi programmi ffinanzjati mill-Unjoni; itenni t-talba tiegħu biex fis-sett 
komuni ta' indikaturi tar-riżultati għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni jiddaħħlu 
wkoll indikaturi speċifiċi skont il-ġeneru li jkunu bbażati fuq fokus akbar dwar il-
prinċipji tal-ugwaljanza, l-ekwità, u l-ekoloġija, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-prinċipju 
ta' ġestjoni finanzjarja soda, b'mod partikolari bi qbil mal-prinċipji tal-ekonomija, tal-
effiċjenza u tal-effikaċja;

15. Jiddeplora l-fatt li l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) ma jinkludix 
perspettiva dwar il-ġeneru minħabba n-nuqqas ta' data speċifika rigward il-ġeneru tal-
applikazzjonijiet sottomessi, u/jew approvati għall-finanzjament tal-FEIS.
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