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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, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

A. billi l-2006 kienet is-Sena Ewropea għall-Mobilità tal-Ħaddiema 2006 li qajmet kuxjenza 
dwar il-mobilità bħala fattur ta' stabbiliment ta' Suq ġenwin Ewropew tax-xogħol, u kienet 
is-sena tat-tħejjijiet għas-Sena Ewropea ta' l-Opportunitajiet Indaqs għal Kulħadd;

1. Ifakkar lill-Kummissjoni li skond l-Artikolu 3(2) tat-Trattat KE, il-promozzjoni ta' l-
ugwaljanza bejn is-sessi hija għan fundamentali tal-Komunità u għandha tiġi rrispettata fl-
attivitajiet kollha tal-Komunità; jenfasizza wkoll li l-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
ugwaljanza bejn is-sessi tiġi kkunsidrata fl-implimentazzjoni tal-baġit u li kwalunkwe 
azzjoni għandha tiġi evalwata mill-perspettiva tad-differenza fl-impatt tagħha fuq l-irġiel 
u n-nisa;

2. Josserva b'dispjaċir li l-prattika tal-'gender budgeting' (ibbaġitjar li jikkunsidra 
kwistjonijiet ta' sess) għadha ma ġietx implimentata, għaldaqstant itenni t-talba tiegħu li 
saret fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2003 dwar il-'gender budgeting'1 biex il-'gender 
mainstreaming' (l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' sess fil-fażijiet kollha tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-politiki) jingħata l-kunsiderazzjoni dovuta bħala għan prijoritarju fl-
ippjanar baġitarju;

3. Itenni t-talba tiegħu sabiex fir-rapporti tal-kwittanza baġitarja tiġi inkluża informazzjoni 
dwar il-politiki tal-'gender mainstreaming' u dejta li tkun speċifika għas-sessi; jiddispjaċih 
li l-Kummissjoni għadha ma fornitx din l-informazzjoni;

4. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit 2006 fir-rigward ta' l-għanijiet 
kollha u l-perjodu ta' pprogrammar għall-Fondi Strutturali (ESF), li ssarrfet f'rata ta' 
implimentazzjoni ta' ħlasijiet ta' 99 %; madankollu jinsab imħasseb dwar iż-żieda fl-
impenji li għadhom pendenti u r-riskju li l-infiq ma jibqax impenjat, għaldaqstant jistieden 
lill-Kummissjoni biex tirranġa din is-sitwazzjoni billi tissimplifika r-regoli għall-perjodu 
2007-2013 fir-rigward ta' l-eliġibilità ta' l-infiq fl-ESF kif ukoll billi testendi għall-ESF l-
applikazzjoni ta' l-amministrazzjoni u s-sistema ta' kontroll integrati (IACS), minħabba li 
s-sistemi ta' kontroll fl-Istati Membri ġeneralment mhux effettivi jew huma biss 
moderatament effettivi;

5. Josserva b'dispjaċir li ma kien hemm l-ebda titjib fir-rigward tan-nuqqas ta' dejta relatata 
ma' attivitajiet li jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi li rċevew appoġġ mill-ESF, u 
jtenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tirranġa din is-sitwazzjoni;

6. Jirrimarka li għalkemm l-ESF tappoġġja l-Objettivi 1, 2 u 3 billi tagħti għajnuna 
finanzjarja biex jiġi miġġieled il-qgħad, jiġu żviluppati r-riżorsi umani u tiġi promossa l-
integrazzjoni fis-suq tax-xogħol, hija ħasra li l-Inizjattiva Komunitarja EQUAL 
m'għadhiex topera bħala għodda importanti fil-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni minħabba 
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s-sess fis-suq tax-xogħol; peress li l-prinċipji tal-programm EQUAL issa huma integrati 
fil-programmi ewlenin ta' l-ESF, jemmen li servizz ta' 'helpdesk' għall-NGOs ikun 
neċessarju sabiex ikunu jistgħu jkomplu l-ħidma tagħhom;

7. Josserva r-rati ta' użu kontinwament baxxi tal-programm Daphne u jħeġġeġ lill-
Kummissjoni biex tieħu l-passi neċessarji sabiex dan jittejjeb u sabiex jiġi evitat li l-infiq 
ma jibqax impenjat;

8. Iqis li għandha tingħata aktar attenzjoni lill-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-
soċjetà ta' l-għarfien u fis-suq tax-xogħol u, konsegwentement, lit-taħriġ ta' kwalità għolja 
u lill-impjieg tan-nisa fil-qasam tat-teknoloġiji ta' l-informazzjoni u l-komunikazzjoni.
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