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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de 

gen, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

– având în vedere raportul Consiliului Europei intitulat Gender Budgeting: final report of 

the Group of specialists on gender budgeting („Includerea perspectivei de gen în buget – 

raport final al Grupului de experți privind includerea perspectivei de gen în buget”) – 

Strasbourg 2005, 

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a UE, consacrată în 

tratate; întrucât Strategia UE pentru egalitate între femei și bărbați 2010-2015 va expira în 

curând, ceea ce oferă prilejul de a face un bilanț; 

B. întrucât declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară cere ca 

procedura bugetară anuală aplicată pentru CFM 2014-2020 să integreze, după caz, 

elemente care reflectă problematica de gen, ținând seama de modurile în care cadrul 

financiar general al Uniunii contribuie la o mai mare egalitate de gen și asigură integrarea 

perspectivei de gen; 

C. întrucât Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019, publicat în decembrie 

2015, reafirmă promisiunea de a continua eforturile de promovare a egalității între femei 

și bărbați și evidențiază importanța pe care o are finanțarea din partea UE pentru 

sprijinirea egalității de gen; 

D. întrucât finanțarea din partea UE destinată egalității de gen în domeniul drepturilor 

fundamentale, al egalității și al cetățeniei prin intermediul programului „Drepturi, egalitate 

și cetățenie 2014-2020” dispune de un buget total de 439,5 milioane EUR, sumă din care 

35 % se alocă celor două obiective legate de egalitatea de gen și de programul Daphne 

pentru combaterea violenței împotriva femeilor; 

E. întrucât în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), în 

perioada 2014-2020, se vor cheltui aproximativ 5,85 miliarde EUR pentru măsuri de 

promovare a egalității de gen, sumă din care 1,6 % revine Fondului social european (FSE) 

pentru prioritatea specifică de investiții „Egalitatea între bărbați și femei în toate 

domeniile, inclusiv în accesul la locurile de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea între 

viața profesională și cea privată și promovarea unei remunerații egale pentru muncă 

egală”; 

F. întrucât, chiar în cadrul instituției de supraveghere bugetară a UE, Curtea de Conturi 

Europeană, există un dezechilibru de gen major, care s-a perpetuat cu fiecare persoană nou 

desemnată în 2016; 

G. întrucât egalitatea salarială reprezintă una dintre măsurile cele mai elocvente ale egalității 

de gen, dar la fel de importante sunt și eforturile depuse de UE și rezultatele acestora 

pentru creșterea participării femeilor la piața forței de muncă și pentru egalitate între femei 

și bărbați în ceea ce privește independența economică, pentru promovarea egalității între 

femei și bărbați în procesul decizional, pentru combaterea violenței de gen și protejarea și 
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sprijinirea victimelor, precum și pentru promovarea egalității de gen și a drepturilor 

femeilor în întreaga lume; 

H. întrucât Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene 

și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 susține 

introducerea unor cerințe de monitorizare, inclusiv a unor indicatori cuantificabili, ca bază 

pentru colectarea de dovezi privind efectele concrete ale legislației și pentru sprijinirea 

altor acțiuni, evitând, în același timp, sarcinile administrative; 

I. întrucât Platforma de acțiune de la Beijing a Organizației Națiunilor Unite solicita în 1995 

să se adopte o abordare care să țină seama de gen în procedurile bugetare, 

1. remarcă faptul că includerea perspectivei de gen în buget ar trebui să fie un instrument al 

guvernanței democratice care va contribui la asigurarea transpunerii în realitate a egalității 

de gen; consideră, de asemenea, că sarcinile de control bugetar ar trebui să indice în ce 

măsură bugetul UE și execuția acestuia favorizează sau împiedică politicile privind 

egalitatea; este de părere că prăpastia actuală dintre remunerația primită de femei și cea 

primită de bărbați pentru aceeași muncă este cu desăvârșire inacceptabilă; 

2. constată că în anumite domenii (ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, 

afaceri interne, justiție, dezvoltare și cooperare, cercetare și inovare, educație și cultură) se 

are în vedere includerea în buget a încurajării oportunităților egale pentru bărbați și femei, 

dar consideră că aceasta ar trebui inclusă în toate domeniile de politică în care este logic 

să fie inclusă și că ar trebui să contribuie la garantarea accesului femeilor atât pe piața 

forței de muncă, cât și în funcții de răspundere și decizionale în aceiași termeni ca bărbații, 

precum și să contribuie la eliminarea diferenței de remunerare pentru aceeași muncă; 

3. subliniază că este important ca integrarea perspectivei de gen să fie inclusă ca o categorie 

de analiză în procedura bugetară, prin punerea la dispoziție a unei analize calitative pentru 

a monitoriza și, în cele din urmă, pentru a elimina diferența de remunerare între femei și 

bărbați, evoluând spre o egalitate de gen completă; 

4. consideră că includerea perspectivei de gen în buget are un efect pozitiv, dacă este corect 

realizată, îmbunătățind perspectivele de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor și 

remunerarea femeilor, în general, și lărgind totodată baza de forță de muncă; 

5. sugerează că ar trebui acordată o atenție deosebită măsurilor finanțate din fondurile ESI 

care sprijină investițiile în serviciile educaționale, sociale și medicale, având în vedere 

faptul că aceste servicii se confruntă cu reduceri ale finanțării publice la nivel național și 

local; 

6. regretă faptul că obiectivele în materie de egalitate de gen sunt prea adesea subordonate 

altor obiective de politică care sunt vizate de aceeași linie bugetară; 

7. regretă lipsa datelor defalcate în funcție de gen și a indicatorilor specifici de gen necesari 

pentru a monitoriza și a evalua acțiunile urmărind atingerea egalității de gen finanțate din 

bugetul UE; salută eforturile depuse pentru a introduce indicatori specifici de gen și 

colectarea datelor defalcate în funcție de gen în unele acte legislative și politici ale UE, 

cum ar fi, de exemplu, în cadrul FSE; consideră că este important să se intensifice 

eforturile de dezvoltare a acestor indicatori, pentru a monitoriza toate domeniile esențiale 
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ale politicii în materie de egalitate de gen a UE; salută și susține promisiunea asumată în 

cadrul Angajamentului strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 de a îmbunătăți 

colectarea de date cu sprijinul Eurostat, al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (EIGE), al Eurofound, al Consiliului Europei (CoE) și al Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA); 

8. își reiterează îngrijorarea cu privire la dezechilibrul imens de gen – cu cel mai mare 

decalaj dintre toate instituțiile UE – între membrii Curții de Conturi Europene, care 

cuprinde în prezent 28 de bărbați și doar trei femei (cu două mai puțin decât la începutul 

lui 2016); solicită Consiliului ca, din acest moment și până când va fi atins un echilibru 

acceptabil, să propună Parlamentului doi candidați, o femeie și un bărbat, pentru fiecare 

viitoare numire; 

9. solicită Curții de Conturi Europene ca, având în vedere noua procedură de întocmire axată 

pe rezultate a bugetului UE, să furnizeze în recomandările și în rapoartele sale speciale, 

deopotrivă, date privind impactul bugetului și al programelor europene, în ceea ce privește 

atât obiectivele specifice ale politicilor UE în materie de egalitate, cât și aspectele 

orizontale ale acestor politici; 

10. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze o dezbatere generală privind politicile și 

opțiunile bugetare, pentru a consolida politicile care contribuie la egalitatea de gen și, în 

cele din urmă, pentru a atinge obiectivul final al egalității salariale pentru aceeași muncă 

prestată pentru toți; 

11. solicită, în conformitate cu principiul utilizării responsabile a resurselor bugetare ale UE, 

o analiză cost-beneficiu detaliată, în scopul eliminării creditelor bugetare pentru integrarea 

perspectivei de gen care s-au dovedit a fi ineficace; 

12. condamnă toate formele de discriminare și de violență împotriva femeilor și a bărbaților. 
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