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SUGESTII 

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

bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât egalitatea de gen este una dintre valorile pe care se întemeiază Uniunea și 

întrucât Uniunea se angajează să promoveze integrarea perspectivei de gen în toate 

acțiunile sale, așa cum acest lucru este consacrat la articolul 8 din TFUE; 

B. întrucât integrarea dimensiunii de gen în buget face parte din strategia de integrare a 

perspectivei de gen, 

1. reamintește că Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

(EIGE) a fost înființat pentru a sprijini și a consolida promovarea egalității de gen în 

cadrul Uniunii, inclusiv integrarea perspectivei de gen în toate politicile aplicabile ale 

Uniunii și în politicile naționale care rezultă din acestea, combaterea discriminării de 

gen și sensibilizarea cetățenilor Uniunii cu privire la egalitatea de gen și apreciază 

prioritizarea muncii pe câteva domenii cu rezultate de înalt nivel și vizibilitate ridicată, 

fără a pierde din vedere integrarea perspectivei de gen; 

2. salută actuala cooperare dintre EIGE și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de 

gen și apreciază contribuția EIGE la eforturile permanente ale Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen; solicită intensificarea interacțiunii dintre 

prioritățile legislative și nelegislative ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea 

de gen și activitatea de cercetare a EIGE, ținând cont și de Indicele egalității de gen 

elaborat de EIGE; 

3. ia act de opinia Curții de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ale EIGE prezintă în 

mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acestuia la 31 

decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și 

modificările în structura activelor sale nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 

conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile 

adoptate de contabilul Comisiei; 

4. ia act de opinia Curții de Conturi, potrivit căreia veniturile și plățile subiacente 

conturilor anuale ale EIGE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 

sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; 

5. constată că nivelul creditelor angajate reportate a rămas ridicat pentru titlul III 

(cheltuieli operaționale), situându-se la 51 %, motivul principal fiind studiile în curs de 

desfășurare, care se preconizau a fi finalizate în 2016; observă însă că acest nivel 

reprezintă o îmbunătățire față de nivelul din 2015, care s-a situat la 61 %; face apel la 

EIGE să ia în considerare introducerea unor credite bugetare diferențiate pentru a 

reflecta mai bine natura multianuală a operațiunilor și întârzierile inevitabile care survin 

între semnarea contractelor, livrări și plăți; 

6. consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că directorului EIGE i se poate acorda 

descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului instituției aferent exercițiului 
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