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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-26 ta’ Mejju 2021 

L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-baġit 
tal-UE: wasal iż-żmien li l-kliem jissarraf f’azzjoni 
L-UE ilha żmien twil impenjata favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Iżda ftit li xejn ittieħdet azzjoni 
għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri: fi kliem ieħor, biex l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tiġi 
promossa b’mod sistematiku u attiv fit-tfassil tal-politika u fl-infiq tal-baġit tal-UE. Skont rapport li 
ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-prerekwiżiti meħtieġa għadhom neqsin. 
 
L-idea wara l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri hija sempliċi: jeħtieġ li l-ġeneru jittieħed 
inkunsiderazzjoni fl-istadji kollha u fl-oqsma kollha tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-politika. 
L-ibbaġitjar sensittiv għal kwistjonijiet ta’ ġeneru ma jirrigwardax biss il-finanzjament ta’ inizjattivi 
espliċiti dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Huwa jirrigwarda l-fehim tal-impatt tad-deċiżjonijiet baġitarji 
u dawk ta’ politika dwar l-għanijiet tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u l-użu ta’ din l-informazzjoni biex jiġu 
aġġustati l-inugwaljanzi billi jiġu introdotti bidliet fin-nefqa u fid-dħul pubbliċi. 
 
“L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija valur fundamentali tal-UE”, qalet Eva Lindström, il-Membru tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Ittieħdu xi impenji, iżda l-progress lejn il-kisba 
tal-ugwaljanza miexi bil-mod wisq. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-Ewropa tinsab f’riskju, u nafu li 
l-effetti tal-pandemija tal-COVID-19 mhumiex newtrali għall-ġeneru. Wasal iż-żmien li l-Kummissjoni 
tieħu azzjoni u tibda tuża l-ibbaġitjar skont il-ġeneru fiċ-ċiklu baġitarju 2021-2027 il-ġdid, u fl-Istrument 
Next Generation EU.”  
 
L-awdituri vvalutaw jekk l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri kinitx ġiet applikata fil-baġit tal-UE 
mill-2014 ’il quddiem. Il-konklużjoni tagħhom hija li għad ma hemm l-ebda qafas effettiv għall-appoġġ 
tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, u li ċ-ċiklu baġitarju tal-UE ma ħax inkunsiderazzjoni 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri b’mod adegwat. Il-Kummissjoni Ewropea ftit li xejn tat attenzjoni 
għall-analiżijiet tal-ġeneru ta’ politiki u programmi tal-UE, u ftit li xejn għamlet użu mid-data u 
mill-indikaturi diżaggregati skont is-sessi. Pereżempju, l-awdituri sabu li 4 biss mit-58 programm ta’ 
nfiq għall-perjodu 2014-2020 kellhom objettivi espliċiti relatati mal-ġeneri, u 5 programmi ta’ nfiq biss 
kellhom indikaturi relatati mal-ġeneri. Madankollu, huma sabu li f’oqsma fejn ir-rekwiżiti legali ġew 
stabbiliti fid-dettall, dan iffaċilita l-inkorporazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-programmi.  
 
Ammont sinifikanti ta’ finanzjament mill-UE se jintefaq taħt l-istrument Next Generation EU (NGEU) u 
l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027 il-ġdid, u l-awdituri jagħmlu għadd ta’ 
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rakkomandazzjonijiet speċifiċi biex jgħinu lill-UE tissodisfa l-impenn tagħha favur l-integrazzjoni 
tal-perspettiva tal-ġeneri.  
Huma josservaw ukoll li, għalkemm l-Istrateġija l-ġdida dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri għall-2020-
2025 żiedet l-impenn tal-Kummissjoni għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, il-prerekwiżiti 
fundamentali u azzjonijiet speċifiċi għadhom neqsin. Fl-istrument NGEU, hemm impenn biex 
l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tittieħed inkunsiderazzjoni taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, li hija 
l-akbar parti tal-istrument. Pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza se jkunu meħtieġa biex 
jispjegaw kif il-miżuri proposti mistennija jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Madankollu, 
l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li n-nuqqas ta’ indikaturi komuni se jagħmilha diffiċli biex 
ir-riżultati, inklużi dawk rigward l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, jiġu mmonitorjati u jingħataw segwitu.  
 
 
Informazzjoni ġenerali  
L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija wieħed mill-valuri fundamentali tat-trattati tal-UE. Bħala medja, l-Istati 
Membri ġabu punteġġ ta’ 67.9 minn 100 fl-Indiċi tal-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri tal-UE tal-2020 prodott 
mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE). Madankollu, is-sitwazzjoni tvarja b’mod 
sinifikanti bejn Stat Membru u ieħor.  
 
Ir-Rapport Speċjali Nru 10/2021: “L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-baġit tal-UE: wasal iż-
żmien li l-kliem jissarraf f’azzjoni” huwa disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu); 
lingwi oħra tal-UE se jkunu disponibbli f’qasir żmien. 
 
Kuntatt għall-istampa 
Uffiċċju stampa tal-QEA: press@eca.europa.eu  
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