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

întrucât Uniunea Europeană este întemeiată, printre altele, pe valoarea egalității dintre
bărbați și femei, iar articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
prevede că promovarea acestei egalități reprezintă un principiu fundamental al Uniunii;

B.

întrucât Parlamentul European a solicitat în mod repetat o finanțare suficientă a
programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” (REC) și acordarea unei importanțe
maxime obiectivului acestui program legat de Daphne; întrucât Parlamentul European a
solicitat continuarea tuturor acțiunilor de combatere a violenței împotriva femeilor, cu
alocări bugetare independente pentru Daphne, inclusiv în programul „Drepturi și
valori”, în cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027;

C.

întrucât propunerea de proiect de buget general al Uniunii Europene pentru 2020
urmărește să continue investițiile strategice și creșterea sustenabilă în vederea susținerii
coeziunii economice și a creării de locuri de muncă, în special pentru tineri; întrucât, în
această privință, trebuie pus accentul și pe creșterea potențialului femeilor în toate
sectoarele economice, inclusiv în economia digitalizată, în tehnologiile informației și
comunicațiilor (TIC) și în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM),

1. își reiterează apelul pentru promovarea egalității între femei și bărbați, prin susținerea
integrării perspectivei de gen și a bugetării de gen, atunci când este posibil în cadrul
procedurii bugetare, inclusiv atunci când se finalizează negocierile pentru următorul CFM,
precum și pentru utilizarea cheltuielilor bugetare ca instrument pentru o promovare
eficientă a egalității între femei și bărbați;
2. își reiterează cererea de a crește resursele pentru obiectivul legat de Daphne din cadrul
actualului program REC și de a menține creșterea în programul „Drepturi și valori”;
solicită disponibilizarea de fonduri pentru acțiuni destinate combaterii violenței împotriva
femeilor și a traficului, în cadrul unei implementări efective a Convenției Consiliului
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice;
3. subliniază necesitatea de a continua toate acțiunile axate pe prevenirea și combaterea
tuturor formelor de violență împotriva femeilor, copiilor și tinerilor în cadrul programului
care va înlocui REC în următoarea perioadă a CFM, cu alocări bugetare independente
pentru Daphne și acordând o atenție deosebită combaterii traficului de persoane;
4. solicită să se aloce fonduri pentru sprijinirea antreprenoriatului femeilor și pentru
asigurarea și încurajarea accesului femeilor la împrumuturi și la investiții de capital prin
intermediul programelor și fondurilor Uniunii, cum ar fi COSME, Orizont 2020 și Fondul
social european;
5. salută continuarea finanțării pentru Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”; solicită o
participare egală a fetelor și tinerelor în cadrul măsurilor incluse de această inițiativă,
precum și axarea pe calitatea ofertelor de formare și angajare, inclusiv în sectoarele
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economiei digitalizate, TIC și STIM;
6. reamintește rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Gen și solicită ca
bugetul institutului, schema de personal și independența acestuia să fie menținute.
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