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

B. întrucât Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri Comisiei să promoveze și 
să pună în aplicare integrarea principiului egalității de gen, integrarea dimensiunii de 
gen în buget și evaluarea impactului din perspectiva genului în domeniile relevante de 
politică a Uniunii și a solicitat, de asemenea, Curții de Conturi să includă o perspectivă
de gen, inclusiv date defalcate pe genuri, în rapoartele sale privind execuția bugetului 
Uniunii,

1. subliniază că drepturile femeilor și egalitatea de gen ar trebui integrate și garantate în 
toate domeniile de politică; își reiterează, așadar, solicitarea de a se asigura integrarea 
dimensiunii de gen în buget în toate etapele procesului bugetar, inclusiv în etapa 
execuției bugetare și a evaluării acesteia;

2. își reiterează solicitarea referitoare la includerea în seria obișnuită de indicatori de 
rezultat aferenți execuției bugetului Uniunii a unor indicatori specifici de gen, în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, și anume în conformitate cu 
principiile economiei, eficienței și eficacității;

3. își reiterează solicitarea ca liniile bugetare ale programului „Drepturi, egalitate și 
cetățenie” (REC) 2014-2020 să specifice resursele alocate pentru fiecare dintre 
obiectivele programului consacrat egalității de gen, asigurând astfel responsabilizarea 
adecvată în privința fondurilor alocate în acest scop;

4. își reiterează solicitarea de a avea o linie bugetară separată pentru obiectivul specific 
Daphne, cu scopul de a demonstra angajamentul Uniunii în combaterea violenței 
împotriva femeilor și a fetelor; solicită ca acestei linii bugetare să i se aloce resurse 
suplimentare și să se inverseze scăderea propusă a fondurilor dedicate Daphne în 
perioada 2014-2020; solicită un efort constant de creștere a gradului de sensibilizare cu 
privire la granturile incluse în obiectivul specific Daphne, împreună cu măsuri care să 
facă procedurile sale administrative conexe cât mai ușor de utilizat;

5. solicită ca egalitatea de gen să fie menționată explicit la rubrica 3, „Securitate și 
cetățenie” ca drept fundamental al cetățenilor;

6. reiterează solicitările adresate Comisiei de a avea în vedere, în toate etapele procesului 
bugetar, obiectivul integrării dimensiunii de gen în buget, inclusiv, printre altele, în 
etapa execuției bugetului și a evaluării execuției bugetare, inclusiv în ceea ce privește 
FEIS, FSE, FEDR și Orizont 2020, pentru a combate discriminarea existentă în statele 
membre; subliniază că ar trebui să se asigure, în etapele de planificare, execuție și 
evaluare a bugetului, integrarea unui set comun de indicatori măsurabili privind 
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rezultatele și impactul, care ar permite evaluarea mai exactă a execuției bugetare din 
perspectiva genului, în conformitate cu inițiativa „Un buget axat pe rezultate” și 
acordând o atenție deosebită performanțelor;

7. solicită o mai mare transparență, acțiuni specifice pentru îndeplinirea obiectivelor în 
materie de egalitate de gen și de drepturi ale femeilor în acțiunile externe ale UE, 
inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;

8. subliniază că integrarea perspectivei de gen se numără, de asemenea, printre principiile 
fondatoare ale Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și solicită includerea 
unor acțiuni specifice privind drepturile femeilor și egalitatea de gen care să dispună de 
linii bugetare speciale pentru ca dimensiunea de gen să fie luată în calcul în politicile 
privind migrația și azilul.

9. regretă faptul că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) nu conține o 
perspectivă de gen; subliniază că perspectiva de gen ar trebui să fie inclusă în FEIS, dat 
fiind că Uniunea Europeană nu se va redresa niciodată în mod complet și adecvat ca 
urmare a recentelor crize economice, dacă nu este abordat impactul acestora asupra 
femeilor care, în majoritatea cazurilor, au fost cele mai afectate;

10. solicită ca evaluarea impactului de gen să fie parte a condiționalității generale ex ante 
pentru fondurile UE și pentru colectarea de date defalcate în funcție de gen cu privire la 
beneficiari și la participanți;

11. subliniază necesitatea de a integra perspectiva de gen în sistemele de justiție europene și 
regretă faptul că sprijinirea procedurilor favorabile victimelor și a celor adaptate din 
punct de vedere al genului în sistemele judiciare nu este considerată un obiectiv specific 
în programul „Justiție”;

12. își exprimă regretul cu privire la procentul scăzut de femei care au participat la acțiunile 
antreprenoriale destinate femeilor și solicită eforturi majore în ceea ce privește execuția 
bugetului pentru sprijinirea antreprenoriatului feminin și a ocupării forței de muncă în 
rândul femeilor;
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