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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 articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, promovarea egalității dintre bărbați și femei este un principiu fundamental al 
Uniunii Europene; își reiterează, prin urmare, solicitarea privind implementarea bugetării 
de gen de către toate părțile implicate în procedura bugetară a UE; invită prin urmare,  
Curtea de Conturi să evalueze executarea bugetului general al UE dintr-o perspectivă de 
gen, acolo unde se impune;

2. regretă faptul că raportul anual nu conține observații de la Curtea de Conturi, sau vreun 
răspuns din partea Comisiei în ceea ce privește cheltuielile legate de promovarea egalității 
între femei și bărbați; 

3. ia act de numeroasele observații ale Curții de Conturi, precum și de răspunsurile Comisiei 
privind capitolul referitor la muncă și afaceri sociale, domeniul de politici care acoperă în 
primul rând egalitatea de gen;  solicită Curții de Conturi să furnizeze detalii specifice în 
cazul în care observațiile se referă la cheltuieli vizând egalitatea de gen; 

4. își reiterează apelul său pentru depunerea unor eforturi suplimentare pentru a elabora date 
dezagregate pe gen, care permit monitorizarea adecvată a modului în care alocările 
bugetare afectează oportunitățile economice și sociale ale femeilor și bărbaților, ce pot fi 
incluse în rapoartele privind punerea în aplicare a bugetului; subliniază faptul că noul 
cadru financiar multianual oferă o oportunitate de a elabora și  introduce astfel de date, 
precum și de a implementa bugetarea de gen ca un instrument al bunei guvernări. 


