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SUGESTII

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

- având în vedere Studiul privind evaluarea fezabilității și a opțiunilor de integrare a 
elementelor dimensiunii de gen în procedura bugetară a UE1,

A. întrucât diferențele dintre femei și bărbați încă persistă, iar liniile bugetare tematice 
specifice activităților legate de gen sunt obligatorii pentru a elimina inegalitățile 
nejustificate dintre cele două genuri;

B. întrucât posibilitatea distingerii clare a cheltuielilor legate de gen ar contribui la 
promovarea în continuare a egalității de gen,

1. reamintește Comisiei că, în temeiul articolului 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, promovarea egalității între bărbați și femei constituie un principiu fundamental 
al Uniunii Europene care ar trebui să fie respectat în toate activitățile acesteia și, prin 
urmare, ar trebui urmărit și în cadrul descărcării de gestiune pentru execuția bugetului 
Uniunii Europene;

2. regretă că integrarea dimensiunii de gen în buget nu a fost încă realizată; prin urmare, își 
reiterează solicitarea adresată Comisiei de a lua măsuri suplimentare pentru a garanta că 
integrarea dimensiunii de gen în cadrul planificării bugetare devine realitate;

3. salută studiul de fezabilitate pregătit de Comisie privind integrarea dimensiunii de gen în 
buget și invită toți partenerii din cadrul procedurii bugetare a Uniunii Europene să țină 
seama de acest studiu atunci când pregătesc, execută sau auditează bugetul;

4. invită Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a elabora date defalcate pe genuri 
care să poată fi incluse în rapoartele de descărcare de gestiune, deoarece puținele date 
disponibile până în prezent nu oferă o imagine de ansamblu adecvată a acestei situații;

5. invită Curtea de Conturi să dedice un capitol separat aspectelor privind egalitatea de gen 
în cadrul rapoartelor sale de descărcare de gestiune;

6. salută faptul că mecanismele de finanțare pentru perioada 2007-2013 au fost simplificate, 
dar regretă că, în ciuda acestei îmbunătățiri, s-au constatat erori în cazul unui număr 
important de rambursări aferente proiectelor din domeniul coeziunii (din care fac parte
Fondul social european și egalitatea de gen) și în 2008; prin urmare, solicită Comisiei să 
se asigure că mecanismele de finanțare sunt mai eficiente.

                                               
1 Comisia Europeană, DG Buget, contract specific ABAC 132007 în temeiul contractului-cadru BUDG 
06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, raportul final din mai 2008 A.
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