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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că, potrivit dispozițiilor din tratat, egalitatea dintre bărbați și femei este 
un principiu fundamental al Uniunii Europene; 

2. reiterează solicitarea ca integrarea dimensiunii de gen în buget să se aplice în cazul tuturor 
acțiunilor UE;

3. subliniază necesitatea alocării unei finanțări adecvate pentru acțiunile prezentate în 
Strategia Comisiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015;

4. subliniază că trebuie alocate fonduri mai importante pentru combaterea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor; invită Comisia să aloce resursele financiare necesare 
pentru acțiunile legate de diferențele de salarizare dintre femei și bărbați;

5. îndeamnă Comisia să elaboreze și să execute rubricile bugetare relevante în propunerile 
sale legislative pentru a crește numărul de femei în consiliile de administrație;

6. reafirmă importanța unei finanțări adecvate a Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați;

7. regretă faptul că un număr mare de femei continuă să trăiască în condiții de sărăcie sau se 
confruntă cu riscul de sărăcie; solicită Comisiei să acorde o atenție deosebită acestei 
probleme atunci când elaborează și execută rubricile bugetare relevante;

8. solicită Comisiei să lanseze proiecte-pilot în următoarele domenii: 

– măsuri vizând identificarea formelor de sprijin economic acordat gospodăriilor 
monoparentale în Europa;

– măsuri vizând creșterea numărului de femei la toate nivelurile de conducere superioară;

– măsuri vizând analizarea legăturilor dintre violența împotriva femeilor și modul în care 
femeile sunt reprezentate în presă și în publicitate;

– măsuri vizând eliminarea stereotipurilor cu privire la persoanele care au fost victime ale 
unui viol sau ale unei forme de violență sexuală;

9. invită Comisia să includă în bugetul programului 2013 - „Anul european al cetățenilor” 
fonduri pentru activități specifice privind aspectele de gen; 

10. subliniază importanța programului DAPHNE și a continuării unor acțiuni finanțate în mod 
corespunzător care urmăresc eliminarea violenței împotriva femeilor;

11. subliniază importanța rubricilor din cadrul programului PROGRESS dedicate egalității 
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dintre bărbați și femei și antidiscriminării; 

12. subliniază necesitatea unei finanțări adecvate pentru măsurile de promovare a egalității de 
gen în țările terțe; 

13. recunoaște faptul că acest buget este întocmit într-o perioadă de austeritate; subliniază 
importanța asigurării unei finanțări eficace din partea UE.


