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SUĠĠERIMENTI

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

A. billi l-Paragrafu 1 ta' l-Artikolu 16 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tal-11 
ta' Lulju 2006 li jistipula d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 1260/19991 jipprovdi li "l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-perspettiva 
tas-sess għandha tiġi promossa waqt l-istadji varji ta' l-implimentazzjoni tal-Fondi",

B. billi l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sess fil-prattika tfisser l-evalwazzjoni ta' kif il-
politiki jolqtu l-ħajja u l-qagħda tan-nisa kif ukoll ta' l-irġiel, u fejn ikun meħtieġ it-teħid 
tar-responsabilità biex jerġgħu jinbidlu l-politiki bil-ħsieb li tinġieb 'il quddiem l-
ugwaljanza bejn is-sessi;

1. Jenfasizza li tinħtieġ aktar koordinazzjoni biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni ta' l-
integrazzjoni tal-perspettiva tas-sess fl-oqsma tal-politiki kollha;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Fond Soċjali jagħti l-appoġġ tiegħu għal miżuri speċifiċi li jtejbu l-
aċċess u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol kif ukoll għall-integrazzjoni tal-
perspettiva tas-sess; iqis li l-Fondi kollha għandu jkollhom linja baġitarja li taħseb għall-
perspettiva tas-sess;

3. Ifakkar fil-ħtieġa li jkunu inkorporati strateġiji ġodda u strumenti innovattivi fl-istrateġiji 
ta' l-iżvilupp reġjonali u jisħaq fuq il-bżonn li wieħed jaħseb għat-taħriġ fil-metodoloġija 
dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sess kif ukoll għall-għodod li jgħinu biex jittieħdu 
d-deċiżjonijiet fil-livell reġjonali;

4. Jiġbed l-attenzjoni li sabiex wieħed jieħu kull ma jista' mill-effett influwenti fit-tul tal-
Fondi Strutturali, għandha tingħata attenzjoni speċjali biex ikunu megħjuna l-gruppi 
vulnerabbli, l-aktar in-nisa f'zoni rurali;

5. Jenfasizza li d-dejta regolari u kompleta ta' l-istatistika reġjonali, diżaggregata skond is-
sessi, li bħalissa hija nieqsa, għandha tinġabar sabiex isiru magħrufa l-qagħda attwali u d-
differenzi fil-ħajja tan-nisa f'reġjuni differenti; 

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi, flimkien ma' l-istrateġija għall-integrazzjoni 
tal-perspettiva tas-sess, sensiela ta' miżuri speċifiċi, fosthom kampanji li jqajmu kuxjenza, 
l-iskambju ta' l-aqwa prattiki, id-djalogu maċ-ċittadini u s-sehem ta' l-azzjonijiet min-naħa 
tal-Partenarjat bejn il-Pubbliku u l-Privat (PPP).

  
1  ĠU L 210, 31.07.2006, p. 25-78.


