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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 
Europeană, care se angajează să promoveze integrarea dimensiunii de gen în toate 
acțiunile sale, fapt consfințit de articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE);

B. întrucât Parlamentul European i-a solicitat în repetate rânduri Comisiei să promoveze și 
să pună în practică integrarea principiului egalității de gen, integrarea dimensiunii de 
gen în buget și evaluări ale impactului din perspectiva genului în toate domeniile de 
politică a Uniunii și i-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;

C. întrucât egalitatea și statul de drept sunt valori fundamentale ale Uniunii, pe care 
instituțiile europene urmăresc să le promoveze în conformitate cu articolul 13 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); întrucât această responsabilitate ar trebui să 
fie, de asemenea, împărțită cu statele membre în conformitate cu principiul cooperării 
loiale consacrat la articolul 4 alineatul (3) din TUE;

1. subliniază că drepturile femeilor și gender equality perspectiva de gen ar trebui integrate 
și garantate în toate domeniile de politică; își reiterează, așadar, cererea de a integra 
dimensiunea de gen în buget în toate etapele procesului bugetar, inclusiv în etapa de 
execuție bugetară și de evaluare a execuției bugetare;

2. invită Comisia să își continue eforturile de consolidare a statului de drept în Uniune, în 
special a propunerilor juridice care vizează protejarea bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre; în acest 
sens, invită Comisia să analizeze misiunea principală a celor cărora li se acordă fonduri 
din partea Uniunii; și să suspende finanțarea oricărui grup care urmărește să se 
folosească de fondurile Uniunii pentru a îngrădi drepturile omului, în special drepturile 
femeilor;

3. menționează că integrarea dimensiunii de gen în buget face parte dintr-o strategie 
generală pentru egalitatea de gen și, prin urmare, subliniază că implicarea instituțiilor 
UE în acest domeniu este esențială; regretă, în acest context, că la nivelul Uniunii nu a 
fost adoptată nicio strategie pentru egalitatea de gen pentru perioada 2016-2020 și invită 
Comisia să confere un statut mai strict noului său angajament strategic pentru egalitatea 
de gen, adoptând o comunicare pe această temă;

4. se arată îngrijorat de relația dintre atacurile la adresa statului de drept și regresele în 
domeniul egalității de gen și al drepturilor femeilor; solicită ca această chestiune să fie 
tratată prin procedura prevăzută la articolul 7 împotriva statelor membre în cauză;

5. cere încă o dată ca liniile bugetare ale programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” 
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(REC) 2014-2020 să specifice resursele alocate pentru fiecare dintre obiectivele 
programului consacrat egalității de gen, asigurând astfel asumarea răspunderii pentru 
fondurile alocate în acest scop;

6. regretă tendința din ultimii ani de a reduce fondurile Uniunii pentru combaterea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor și își reafirmă solicitarea de a spori 
resursele pentru obiectivul specific Daphne; își reiterează apelul de a crea o linie 
bugetară separată pentru obiectivul specific Daphne al REC; ia act de stadiul de 
pregătire a unui sondaj la nivelul Uniunii, cu metodologie comună și chestionar comun, 
care urmărește să strângă periodic date comparabile legate de violența de gen în toate 
statele membre; se așteaptă ca primele rezultate ale exercițiului-pilot al anchetei să fie 
cunoscute până în 2019, pentru a se respecta calendarul de derulare al anchetei începând 
cu perioada 2020-2021;

7. cere să se analizeze sinergiile dintre programele interne și externe ale Uniunii pentru ca 
politicile să urmeze o linie consecventă și continuă atât în interiorul, cât și în afara 
Uniunii, precum în cazul mutilării genitale a femeilor (MGF);

8. solicită o mai mare transparență, acțiuni specifice și linii bugetare specifice pentru 
atingerea obiectivelor legate de egalitatea de gen și drepturile femeilor în acțiunile 
externe ale UE, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente;

9. dorește ca evaluarea impactului de gen să fie inclusă printre condițiile generale ex ante 
pentru acordarea de fonduri ale UE;

10. reamintește că un număr foarte mare de refugiați și solicitanți de azil care pătrund în 
Uniune sunt femei și copii; atrage atenția că integrarea perspectivei de gen se numără, 
de asemenea, printre principiile fondatoare ale Fondului pentru azil, migrație și 
integrare (FAMI) și își reiterează solicitarea ca dimensiunea de gen să fie luată în 
considerare și în politicile în materie de migrație și azil, prin alocarea unor fonduri 
specifice destinate prevenirii violenței bazate pe gen, precum și prin asigurarea 
accesului la servicii de sănătate și de sănătate reproductivă, precum și la drepturile 
aferente;

11. solicită Parlamentului, Consiliului și Comisiei să își reînnoiască angajamentul privind 
egalitatea de gen în următorul CFM, incluzând o clauză de integrare a dimensiunii de 
gen în buget și o revizuire care să țină cont de dimensiunea de gen în noul regulament 
privind CFM; regretă că, deși declarația comună privind integrarea perspectivei de gen a 
fost anexată la CFM, s-au înregistrat puține progrese în acest domeniu și, că CFM 2014-
2020 nu a adus cu sine nicio strategie clară pentru egalitatea de gen, cu obiective 
specifice și ținte și alocări concrete;

12. subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a insera perspectiva de gen în 
domeniile cercetării și integrării; în acest sens, consideră îmbucurător faptul că, până în 
ianuarie 2019, ponderea femeilor în totalul forței de muncă participante la proiectele 
Orizont 2020 a fost de 42 %; în schimb, regretă că femeile au reprezentat doar 28 % din 
coordonatorii de proiecte și că doar 32,4 % dintre granturi au ținut seama de 
dimensiunea de gen în conținutul cercetării și al inovării; cere, de asemenea, să se 
includă acțiuni specifice privind drepturile femeilor și egalitatea de gen, cu linii 
bugetare specifice, pentru a ține seama de dimensiunea de gen în politicile legate de 
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migrație și azil;

13. invită Comisia să integreze dimensiunea de gen în buget pe parcursul întregii proceduri 
bugetare, execuția bugetului și evaluarea execuției sale, pentru a promova accesul egal 
la programele finanțate de Uniune și a încuraja participarea femeilor;

14. solicită să se colecteze date defalcate pe gen privind beneficiarii și participanții la 
programele finanțate de Uniune; își reiterează solicitarea de a include în seria obișnuită 
de indicatori de rezultat legați de execuția bugetului Uniunii și indicatori specifici de 
gen, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, și anume în conformitate cu 
principiile economiei, eficienței și eficacității;

15. regretă faptul că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) nu include o 
perspectivă de gen din cauza lipsei de date specifice cu privire la genul autorilor 
cererilor depuse și/sau aprobate pentru finanțare din partea FEIS.
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