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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 Raportul special nr. 17/2009 al Curții de Conturi Europene privind 
acțiunile de formare profesională destinate femeilor și cofinanțate de Fondul social 
european, 

– având în vedere Studiul de evaluare a fezabilității și a opțiunilor de integrare a elementelor 
dimensiunii de gen în procedura bugetară a UE1,

A. întrucât studiul de fezabilitate menționat mai sus referitor la introducerea dimensiunii de 
gen în procedura bugetară menționează că se poate ține seama de dimensiunea de gen în 
toate etapele procesului bugetar, de la planificare și pregătire, la auditarea și evaluarea 
bugetului; 

1. reamintește Curții de Conturi și Comisiei că, în conformitate cu articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, promovarea egalității dintre bărbați și femei este 
un principiu fundamental al Uniunii Europene în toate activitățile sale; prin urmare, 
aspectele de gen trebuie luate în considerare în toate etapele procedurii bugetare, inclusiv 
la pregătirea, executarea și auditarea bugetului Uniunii Europene;

2. reamintește Curții de Conturi și Comisiei concluziile și recomandările studiului de 
fezabilitate menționat anterior referitor la integrarea dimensiunii de gen în procedura 
bugetară; 

3. salută Raportul special nr. 17/2009 al Curții de Conturi Europene privind acțiunile de 
formare profesională destinate femeilor și cofinanțate de Fondul social european și invită 
Curtea de Conturi să elaboreze alte rapoarte speciale privind realizarea de noi acțiuni 
pentru promovarea egalității de gen;

4. regretă numeroasele deficiențe revelate de raportul special în ceea ce privește elaborarea 
măsurilor și selectarea proiectelor auditate de Curtea de Conturi, precum și cele referitoare 
la monitorizarea performanțelor proiectelor; 

5. ia act de recomandările incluse de Curtea de Conturi în raportul său special conform 
cărora viitoarele programe operaționale ar trebui create pe baza unei analize a pieței 
muncii, iar statele membre ar trebui să elaboreze o procedură adecvată de selecție a 
proiectelor; 

6. solicită Curții de Conturi să țină seama de nota referitoare la capitolele 4 și 13 din 
Raportul anual al Comisiei privind execuția bugetară, conform căreia acestea au o sferă 
mai amplă și acoperă, printre altele, politica privind egalitatea de gen;

                                               
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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7. regretă observațiile din Raportul anual al Curții de Conturi referitoare la plățile 
nejustificate efectuate în cadrul programului Daphne II; îndeamnă Comisia să 
monitorizeze situația și, pe viitor, să asigure realizarea adecvată a programului Daphne;

8. solicită din nou Comisiei și Curții de Conturi ca rapoartele de descărcare de gestiune să 
includă informații privind politicile de integrare a dimensiunii de gen și date defalcate pe 
sexe;


