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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:

A. billi l-Artikolu 8 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li "fl-
attivitajiet kollha tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li telimina l-inugwaljanzi, u li 
tippromwovi l-ugwaljanza, bejn l-irġiel u n-nisa", li b'hekk jistipula li l-ugwaljanza bejn 
is-sessi għandha tiġi inkorporata fil-politiki kollha tal-UE;

B. billi l-inugwaljanza hija problema li qiegħda tikber fl-UE, u billi perċentwal dejjem 
akbar tal-baġit tal-UE għandu jintefaq fuq l-iżvilupp tad-drittijiet soċjali u tal-aċċess 
għas-servizzi soċjali pubbliċi, b'enfasi speċifika fuq it-titjib tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
inkluż għal persuni LGBTI u s-sitwazzjoni tan-nisa u tal-bniet;

C. billi n-nisa għadhom mhux rappreżentati biżżejjed f'pożizzjonijiet ta' tmexxija u 
jiddedikaw aktar ħin mill-irġiel għal xogħol domestiku u kura bla ħlas;

D. billi jeħtieġ li l-Kummissjoni żżomm livelli suffiċjenti ta' finanzjament għal programmi 
mmirati biex jappoġġjaw id-drittijiet tan-nisa, bħall-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza 
u Ċittadinanza (REC), b'enfasi speċjali fuq strumenti ta' nondiskriminazzjoni u l-
prevenzjoni ta' vjolenza minħabba differenza ta' sess;

Inqiegħdu l-ugwaljanza fil-qalba tal-politiki tal-UE

1. Jisħaq li l-ibbaġitjar sensittiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru jrid isir parti integrali mill-
proċedura baġitarja fl-istadji kollha tagħha u fil-linji baġitarji kollha tagħha, b'tali mod li 
l-infiq baġitarju jsir għodda effikaċi għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi; 
jappella biex l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri tiġi implimentata b'mod 
konsistenti fil-programmi kollha tal-UE, fl-istrumenti finanzjarji u fil-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS);

2. Jirriafferma t-talba tiegħu għal aktar investiment għar-rispett tad-drittijiet tan-nisa u tal-
bniet; jappella biex l-allokazzjonijiet baġitarji jappoġġjaw l-indipendenza ekonomika 
tan-nisa permezz ta' programmi u fondi tal-UE, bħal COSME, Orizzont 2020 u FEIS;

3. Jappella għal sinerġiji akbar bejn l-istrumenti disponibbli biex tiġi avvanzata l-
ugwaljanza bejn is-sessi u jittejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; itenni l-
ħtieġa għal sforzi akbar biex jiġu appoġġjati l-aktar nisa vulnerabbli, inklużi n-nisa 
b'diżabilità, l-ommijiet single u n-nisa migranti, ta' minoranza etnika u ta' minoranzi 
sesswali;

4. Jappella biex l-infiq fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi jiġi ttraċċat u biex jiġu stabbiliti 
indikaturi adegwati u metodoloġija apposta, b'mod partikolari fir-rigward tal-ġlieda 
kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi, il-vjolenza, il-fastidju sesswali u l-aċċess 
tan-nisa għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati;

5. Jappella lill-UE żżid l-allokazzjoni tal-baġit għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
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jippromwovu d-drittijiet tan-nisa fl-Ewropa u fin-Nofsinhar Globali;

6. Ifakkar fir-rwol importanti li għandu l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
(EIGE) u l-ħtieġa ta' baġit ikkonsolidat għall-ġbir ta' data u biex jinkiseb għarfien espert 
fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi; jappella biex il-baġit, it-tabella tal-persunal u l-
indipendenza tal-EIGE jinżammu stabbli.


