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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea de gen este una dintre valorile pe care se întemeiază Uniunea și 
întrucât Uniunea se angajează să promoveze integrarea perspectivei de gen în toate 
acțiunile sale, așa cum este consacrat acest lucru la articolul 8 din TFUE;

B. întrucât bugetarea de gen reprezintă o aplicare a principiului integrării perspectivei de 
gen în procesul bugetar și înseamnă o evaluare a bugetelor pe criterii de gen, incluzând 
perspectiva de gen la toate nivelurile procesului bugetar și restructurând veniturile și 
cheltuielile pentru a promova egalitatea de gen1,

1. reamintește că Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE) a fost înființat pentru a sprijini și a consolida promovarea egalității de gen în 
cadrul Uniunii, inclusiv integrarea perspectivei de gen în toate politicile relevante ale 
Uniunii și în politicile naționale care rezultă din acestea, combaterea discriminării de 
gen și sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu privire la egalitatea de gen și apreciază 
întâietatea acordată activității în câteva domenii în care au fost obținute rezultate de 
calitate și o vizibilitate ridicată, fără a pierde din vedere integrarea perspectivei de gen;

2. salută faptul că raza de acțiune a activităților de comunicare ale EIGE a crescut 
semnificativ în 2017, iar publicațiile sale au primit reacții pozitive din partea 
utilizatorilor, ceea ce a contribuit la răspândirea mesajelor privind egalitatea de gen și la 
sensibilizarea cetățenilor Uniunii;

3. salută participarea EIGE și contribuțiile sale valoroase în ceea ce privește problemele de 
gen în cadrul rețelei agențiilor europene din domeniul justiției și afacerilor interne;

4. ia act de faptul că EIGE a făcut progrese în ceea ce privește unele recomandări rezultate 
în urma evaluării externe (2015); salută efortul EIGE de a trece la o organizare axată pe 
proiecte, care va crește sinergiile interne și va promova schimbul de cunoștințe între 
unități; apreciază faptul că EIGE a început să pună în aplicare un plan de acțiune care să 
răspundă recomandărilor și invită Institutul să continue acest proces în vederea 
îmbunătățirii administrării și eficienței;

5. salută cooperarea existentă dintre EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea 
de gen și apreciază contribuția EIGE la eforturile permanente ale Comisiei, inclusiv în 
privința studierii și promovării bugetării de gen și a aspectelor de gen ale traficului de 
ființe umane; salută, în acest sens, în mod special contribuția EIGE la integrarea unei 
perspective de gen în Directiva privind combaterea traficului de persoane și în Directiva 
privind drepturile victimelor;

6. subliniază necesitatea cooperării strânse a EIGE nu numai cu Comisia pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen, ci și cu alte comisii parlamentare, pentru o mai bună 

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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integrare a perspectivei de gen în toate politicile și acțiunile; solicită alocarea de fonduri 
suplimentare pentru EIGE în vederea creșterii numărului de angajați, ceea ce va permite 
EIGE să ofere asistență principalelor părți interesate, de exemplu în punerea în practică 
a bugetării de gen și a altor instrumente de integrare a perspectivei de gen;

7. sprijină activitatea EIGE, care, prin studii și cercetări, permite Comisiei FEMM să 
obțină date indispensabile bunei desfășurări a activității, oferind date oficiale și de înaltă 
calitate, fără nicio influență ideologică;

8. salută realizările EIGE din 2017, în special publicarea indicelui egalității de gen pe 
2017 („indicele”), elaborarea unor definiții și a unor indicatori armonizați privind 
violența de gen, precum și extinderea platformei și a instrumentelor de integrare a 
dimensiunii de gen; apreciază noul element al indicelui, care se axează pe decalajele 
dintre diferitele grupuri de femei și bărbați și faptul că indicele va fi actualizat anual 
începând din 2019; solicită elaborarea mai multor instrumente metodologice pentru a 
asigura o mai bună integrare a perspectivei de gen în toate politicile și acțiunile; 

9. ia act de faptul că EIGE a monitorizat rapoartele referitoare la hărțuirea sexuală a 
angajatelor agenției și a stagiarelor acesteia; subliniază că agenția trebuie să fie un 
model de combatere a hărțuirii sexuale și de asigurare a siguranței și demnității 
întregului său personal; sprijină EIGE în punerea în aplicare a politicii sale de toleranță 
zero privind hărțuirea sexuală;

10. recomandă cu fermitate ca EIGE, în calitate de centru de expertiză al Uniunii Europene 
pentru egalitatea de gen, să fie desemnat să monitorizeze punerea în aplicare a 
Convenției de la Istanbul;

11. regretă că există un risc constant de reduceri de buget și o lipsă de resurse umane, 
condiții în care EIGE este obligată să-și desfășoare activitatea;

12. apreciază activitatea EIGE pe tema digitalizării și salută proiectul său axat pe echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată, pe diferențele dintre remunerarea femeilor și
bărbaților și dintre cuantumul pensiilor acestora, precum și dezvoltarea unui instrument 
al Parlamentului care să ia în considerare dimensiunea de gen;

13. ia act de opinia Curții de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ale EIGE prezintă în 
mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2017, 
rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura 
activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu 
dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul 
Comisiei;

14. ia act de avizul Curții de Conturi, potrivit căruia veniturile și plățile aferente conturilor 
anuale ale EIGE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 sunt 
conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

15. salută finalizarea constatării Curții de Conturi din 2016 cu privire la nivelul reportărilor 
pentru creditele de angajament de la titlul III (cheltuieli operaționale); face apel la EIGE 
să ia în considerare observația Curții cu privire la publicarea anunțurilor sale de posturi 
vacante pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului pentru a crește 
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transparența și publicitatea și pentru a da cetățenilor posibilitatea să identifice posturile 
vacante publicate de diferitele instituții și agenții europene în mod colectiv.

16. consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că directorului EIGE i se poate acorda 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului instituției aferent exercițiului 
financiar 2017.
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