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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:

1. subliniază că, în conformitate cu tratatele, promovarea egalității dintre bărbați și femei 
este un principiu fundamental al Uniunii Europene; reamintește că problema egalității de 
gen ar trebui să fie integrată în toate politicile și abordată în toate etapele procesului 
bugetar; în consecință, invită Curtea de Conturi să evalueze executarea bugetului general 
al Uniunii din punctul de vedere al egalității de gen, în cazurile în care acest demers este 
aplicabil;

2. ia act de numeroasele observații ale Curții de Conturi, precum și de creșterea nivelului 
estimat de eroare în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, aspectele 
legate de egalitatea de gen încadrându-se în principal în acest domeniu de politică; 
solicită, încă o dată, să se furnizeze detalii specifice în cazul tuturor observațiilor care 
vizează cheltuielile efectuate în domeniul egalității de gen;

3. subliniază că este necesar să se depună eforturi suplimentare pentru a elabora, dacă este 
cazul, indicatori și date specifice care integrează perspectiva de gen, fapt care ar face 
posibilă monitorizarea îndeplinirii obiectivelor stabilite ținând seama și de perspectiva de 
gen, iar indicatorii și datele respective pot fi ulterior incluse în rapoartele referitoare la 
execuția bugetului;

4. invită Comisia să țină seama de perspectiva de gen atunci când realizează o estimare a 
cererilor de plată pe termen mediu și lung, când identifică nevoile de finanțare viitoare și 
când planifică prioritățile bugetare.


