
PA\747025MT.doc PE412.290v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

2008/2183(INI)

10.10.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Fondi Strutturali 2007 - 2013: ir-
riżultati tan-negozjati dwar l-istrateġiji tal-koeżjoni nazzjonali u l-programmi 
operattivi 
(2008/2183(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni:  Zita Pleštinská



PE412.290v02-00 2/3 PA\747025MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\747025MT.doc 3/3 PE412.290v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

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

 wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3(2) tat-Trattat KE, 

1. Jappoġġja l-għan kontinwu tal-programmi l-ġodda li jitneħħew il-barrieri għall-impjiegi 
b'mod partikolari għan-nisa, żgħażagħ, persuni b'diżabilità, dawk imdaħħla fiż-żmien u 
ħaddiema b'livell baxx ta' ħiliet, imma jinnota li l-objettiv ta’ rata aktar għolja ta' impjiegi 
għan-nisa għadu 'l boghod milli jintlaħaq; 

2. Jitlob li jkun hemm programmi operattivi dwar l-integrazzjoni tas-sessi, li jittrattaw id-
diskriminazzjoni u jippromwovu trattament u opportunitajiet ugwali għan-nisa u l-irġiel 
fuq il-post tax-xogħol u fis-soċjetà sabiex titqajjem kuxjenza pubblika dwar dawn il-
kwistjonijiet; 

3. Jenfasizza li, biex jikkonfrontaw l-isfida demografika, dawn il-programmi għandhom 
jiffukaw ukoll fuq ir-rikonċiljazzjoni tal-familja u l-ħajja professjonali;

4. Jappoġġja l-'prinċipju ta' sħubija' implimentatat mill-Kummissjoni fil-fażijiet kollha tal-
politika ta' koeżjoni u jistieden lill-Kummissjoni biex tinvolvi organizzazzjonijiet tan-nisa 
lokali u nazzjonali fl-istadji kollha tan-negozjati u l-implimentazzjoni; 

5. Jistieden lill-Istati Membri biex jinfurmaw b'mod sħiħ lill-awtoritajiet lokali u 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u dawk tan-nisa dwar il-possibilitajiet ta' 
finanzjament fil-qafas tal-perjodu l-ġdid ta' pprogrammar 2007-2013;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li ostakoli amministrattivi eċċessivi ma jtellfux 
organizzazzjonijiet mhux governattivi milli japplikaw għall-iffinanzjar ta’ proġetti, b'mod 
partikolari dawk iddedikati għall-appoġġ lin-nisa li jinsabu f'ċirkostanzi ta' żvantaġġ 
ekonomiku, u lil dawk li huma vittmi ta' tortura u vjolenza; 

7. Jistieden lill-Istati Membri biex jevitaw dewmien eċċessiv biex jirrimborsaw l-ispejjeż ta' 
proġetti lesti, filwaqt li jinnota li l-passività kkawżata minn prattika bħal din ħafna drabi 
ma tħallix lil dawk li jirċievu - fil-biċċa l-kbira awtoritajiet lokali u organizzazzjonijiet li 
ma jagħmlux qligħ - milli jagħmlu aktar attivitajiet.


