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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:

1. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżid l-isforzi tagħha sabiex isir progress aktar mgħaġġel fl-
implimentazzjoni ġenerali tal-prinċipju ta' ibbaġitjar skond il-ġens bħala mezz essenzjali 
biex tiġi promossa l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jilqa' l-volontà tal-Kummissjoni li 
tapplika b'mod sistematiku s-simplifikar tal-ġens fil-proċess tal-baġit u jistenna l-istudju 
dwar il-possibilità ta' bbaġitjar skond il-ġens fil-proċess tal-baġit ta' l-UE; 

2. Ma jaqbilx mat-tendenza ta' postponiment ta' programmi multi-annwali li ħadet il-
Kummissjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tadotta livelli ta' impenn konformi mal-
livell medju previst fil-qafas finanzjarju multi-annwali, b'mod partikulari:
 Jiġbed l-attenzjoni li, minkejja li l-impenji għall-2009 għat-Taqsima 5 "Ugwaljanza 

bejn in-nisa u l-irġiel" tal-programm PROGRESS (punt 04 04 01 05) laħqu l-livell ta' 
12%, b'mod ġenerali l-impenji u l-pagamenti għall-perjodu 2007-2009 huma bejn 
11.1% u 11.2%, b'hekk huma anqas mit-12% allokati għat-Taqsima 5; barra minn 
hekk, l-approprjazzjonijiet totali għall-programm PROGRESS huma anqas mill-livell 
multi-annwali medju; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex taħdem biex dawk iċ-
ċifri, jinġabu f'konformità mad-Deċiżjoni 1672/2006/KE, speċjalment għat-Taqsima 5;

 Josserva li l-programm Daphne III (Il-Ġlieda kontra l-vjolenza, punt 18 04 07) għadu 
ma bbenefikax bis-sħiħ miż-żieda fil-baġit tiegħu, għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
sabiex iżżid il-livelli ta' impenn biex jinġabu konformi mal-livell medju maħsub fil-
programm multi-annwali ((EUR 116.85 miljun għall-2007-2013, Deċiżjoni 
779/2007/KE);

3. Jiddeplora l-ineffiċjenza tal-Kummissjoni fir-reklutaġġ ta' direttur għall-Istitut Ewropew 
għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel, imwaqqaf bir-Regolament (KE) Nru 1922/2006 
minn Diċembru 2006; iqis li l-grad AD13 huwa biżżejjed għat-tmexxija ta' l-Istitut, u li 
grad aktar għoli għall-kariga ta' direttur tista' taffetwa aktar in-nisa milli l-irġiel (billi bil-
mod inaqqas il-proporzjon ta' nisa fl-ogħla gradi), u dan ifisser li mhux ta' ġens newtrali; 
jiċħad il-proposta tal-Kummissjoni li l-grad tal-kariga jinbidel minn AD13 għal AD14.
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