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SUGESTII

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

A. întrucât Uniunea este întemeiată, printre altele, pe valoarea egalității dintre bărbați și 
femei, iar articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că, în 
toate activitățile sale, Uniunea își propune să elimine inegalitățile și să promoveze 
egalitatea dintre femei și bărbați și impune, așadar, ca egalitatea de gen să fie integrată 
în toate politicile și abordată la toate nivelurile procesului bugetar prin integrarea 
perspectivei de gen și prin bugetarea de gen; întrucât asigurarea coerenței între 
procedurile lor bugetare și de descărcare de gestiune interne și acțiunile lor externe în 
domeniul promovării egalității de gen este esențială pentru credibilitatea Parlamentului 
și a celorlalte instituții ale Uniunii;

B. întrucât bugetele nu sunt neutre din punctul de vedere al genului și, prin urmare, trebuie 
să fie stabilite cu obiectivul clar de a combate discriminarea și a aduce beneficii egale 
ambelor genuri; 

C. întrucât Uniunea s-a angajat să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă, 
inclusiv obiectivul 5 privind egalitatea de gen;

D. întrucât Parlamentul European a solicitat în mod repetat o finanțare suficientă a 
programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” (REC) și ca obiectivul acestui program 
legat de Daphne să fie tratat ca una dintre prioritățile de prim rang; întrucât Parlamentul 
European a solicitat continuarea tuturor acțiunilor de combatere a violenței împotriva 
femeilor, prin intermediul unor alocări bugetare independente în acest scop, inclusiv 
pentru programul „Drepturi și valori” din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-
2027;

E. întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate pe piața forței de muncă, precum și 
în viața publică și politică și își dedică disproporționat de mult timp, comparativ cu 
bărbații, activităților casnice și de îngrijire neremunerate;

F. întrucât propunerea de proiect de buget general al Uniunii Europene pentru 2020 
urmărește să sprijine în continuare investițiile strategice și creșterea sustenabilă în 
vederea îmbunătățirii coeziunii economice și a creării de locuri de muncă, în special 
pentru tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități; întrucât, în această privință, trebuie 
pus accentul și pe creșterea participării femeilor, inclusiv a femeilor LGBTI, pe piața 
muncii prin măsuri precum investiții în infrastructuri și servicii publice care să susțină 
echilibrul dintre viața privată și cea profesională, precum și pe creșterea potențialului 
femeilor în toate sectoarele economice, inclusiv în economia digitalizată, în tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC), în știință, tehnologie, inginerie și matematică 
(STIM) și în ceea ce privește ocuparea funcțiilor de conducere și, de asemenea, pe 
diminuarea diferențelor de gen în ocuparea forței de muncă și remunerare;

G. subliniază că digitalizarea are un impact semnificativ asupra pieței forței de muncă, 
inclusiv prin crearea de noi oportunități de angajare și de condiții de muncă mai 
flexibile, precum munca la distanță, care ar putea fi utilizate ca instrumente pentru o 
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mai bună reconciliere a vieții profesionale cu îndatoririle familiale, atât pentru femei, 
cât și pentru bărbați;

H. întrucât, deși este un obiectiv central al Uniunii Europene, egalitatea de gen este în 
continuare grav subfinanțată; în 2019, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați a constatat că, în bugetul Uniunii pentru 2020, doar 1 % din 
fondurile structurale și de investiții ale Uniunii au fost rezervate pentru promovarea 
egalității de gen; cu toate acestea, inegalitatea și discriminarea de gen implică un cost 
economic enorm atât pentru femei, cât și pentru societate; întrucât Banca Mondială 
estimează că, din cauza inegalității de remunerare dintre femei și bărbați, se pierde un 
capital uman în valoare de aproximativ 145 de mii de miliarde EUR; întrucât, numai în 
Anglia și Țara Galilor, violența domestică costă aproximativ 33 de miliarde de dolari pe 
an, așa cum afirma UN Women în 2016,

1. își reiterează apelul ferm pentru promovarea egalității între femei și bărbați, prin 
susținerea integrării perspectivei de gen și a bugetării de gen la toate nivelurile 
procedurii bugetare, inclusiv atunci când se finalizează negocierile pentru următorul 
CFM, precum și pentru utilizarea cheltuielilor bugetare ca instrument eficace pentru 
combaterea inegalităților existente și promovarea egalității între femei și bărbați, 
inclusiv a egalității între femeile și bărbații LGBTI; reamintește că bugetarea de gen 
este o metodologie care trebuie aplicată tuturor liniilor bugetare ale Uniunii; reamintește 
importanța unei creșteri a resurselor dedicate promovării egalității de gen pentru a 
realiza progrese substanțiale și necesitatea unei mai bune direcționări și monitorizări a 
finanțării Uniunii în această privință, în special în cazul statelor membre în care 
principiile statului de drept sunt încălcate și se constată un regres în ceea ce privește 
drepturile femeilor;

2. subliniază că bugetarea de gen trebuie să devină parte integrantă a procedurii bugetare 
la toate liniile bugetare, și nu doar în programele în care impactul de gen este cel mai 
evident, astfel încât cheltuielile bugetare să devină un instrument eficient de promovare 
a egalității de gen;

3. reamintește că bugetarea de gen reprezintă o dimensiune a unei strategii mai ample de 
integrare a perspectivei de gen și evidențiază importanța integrării practice a acestei 
perspective în toate etapele ciclului de elaborare a politicilor;

4. reamintește faptul că una dintre cerințele punerii în practică a bugetării de gen constă în 
prevederea unor linii bugetare independente pentru acțiuni specifice legate de 
obiectivele egalității de gen; prin urmare, solicită din nou să se dedice o linie bugetară 
independentă obiectivului de promovare a egalității de gen și de integrare a perspectivei 
de gen prevăzut de programul REC;

5. regretă tendința din ultimii ani de a reduce fondurile Uniunii alocate combaterii tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor și își reiterează cererea de a crește 
resursele pentru obiectivul legat de Daphne din cadrul actualului program REC și de a 
menține creșterea în programul „Drepturi și valori”; solicită să se pună la dispoziție 
fonduri corespunzătoare pentru acțiuni destinate atât combaterii violenței împotriva 
femeilor și fetelor, inclusiv a mutilării genitale feminine, cât și luptei împotriva 
traficului de ființe umane, în special în scopul exploatării sexuale, în cadrul unei 
implementări efective a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 
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combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; invită Comisia să 
sprijine programele și măsurile care combat în mod specific hărțuirea, inclusiv hărțuirea 
sexuală;

6. invită statele membre să ratifice fără întârziere Convenția de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ținând 
seama în special de rolul acestei convenții în protejarea femeilor și a fetelor împotriva 
violenței și de impactul economic subsecvent asupra victimelor și societăților; solicită 
să se folosească fondurile relevante ale Uniunii în sprijinul sau pentru continuarea 
eforturilor depuse pentru a pune în aplicare Convenția de la Istanbul în statele membre;

7. subliniază necesitatea de a continua toate acțiunile axate pe prevenirea și combaterea 
tuturor formelor de violență împotriva femeilor în cadrul programului care va înlocui 
programul REC în următorul CFM, cu alocări bugetare independente pentru combaterea 
violenței de gen îndreptate împotriva femeilor și acordând o atenție deosebită 
combaterii traficului de persoane și a exploatării sexuale, precum și combaterii cultului 
onoarei și a violențelor comise în numele onoarei;

8. subliniază că este nevoie de finanțare specifică pentru a sprijini cele mai vulnerabile 
femei și fete din societatea noastră, în special femeile cu dizabilități, refugiatele și 
victimele traficului și abuzurilor; susține, în acest sens, majorarea atât a creditelor de 
angajament, cât și a creditelor de plată pentru cele două componente ale programului 
REC;

9. evidențiază necesitatea de a consolida alocările bugetare care susțin accesul femeilor la 
sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, atât în Uniune, cât și în afara 
ei, deoarece acest acces este din ce în ce mai amenințat;

10. solicită Uniunii să sprijine organizațiile de apărare a drepturilor femeilor și activiștii 
pentru drepturile femeilor, precum și activitatea acestora și să le crească reprezentarea 
în procesele decizionale europene;

11. își reafirmă solicitarea de alocare a mai multor resurse din fondurile structurale ale 
Uniunii pentru a susține drepturile economice și sociale ale femeilor, în special prin 
măsuri menite să crească participarea femeilor pe piața muncii și investiții în servicii 
publice de îngrijire de bună calitate;

12. subliniază că este important să se utilizeze fondurile structurale și de investiții europene, 
mai precis Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european 
(FSE), pentru a promova ocuparea forței de muncă în rândul femeilor, inclusiv prin 
finanțarea unor structuri de îngrijire de bună calitate și accesibile ca preț;

13. solicită să se aloce fonduri bugetare pentru sprijinirea antreprenoriatului și a 
independenței economice a femeilor și pentru asigurarea și încurajarea accesului 
femeilor la formare profesională specializată, precum și la împrumuturi și la investiții de 
capital care să fie abordabile, prin intermediul programelor și fondurilor Uniunii, cum ar 
fi COSME, Orizont 2020 și Fondul social european, astfel încât să se majoreze cât mai 
mult participarea femeilor pe piața muncii, în special în cazul mamelor singure, al 
femeilor care își asumă responsabilități de îngrijire și al femeilor care revin pe piața 
forței de muncă după o perioadă îndelungată, mărindu-le astfel capacitatea de inserție 
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profesională; în ceea ce privește aceste fonduri, pentru care ar trebui să se asigure 
resurse suficiente, solicită să se sprijine promovarea egalității de gen prin educație și 
asistență medicală și integrarea în mai mare măsură a perspectivei de gen, precum și 
obiectivul de a asigura egalitatea de gen prin fiecare program;

14. observă cu îngrijorare numărul mic de studente care studiază materii în domeniul TIC și 
reafirmă necesitatea de a restabili bugetul propus de Comisie în acest domeniu; adaugă 
că, pentru a elimina decalajul digital dintre sexe, trebuie să existe o finanțare adecvată 
pentru a îmbunătăți educația, a sprijini femeile antreprenoare din sectorul digital și a 
intensifica campaniile de sensibilizare;

15. subliniază că este necesar să se reducă decalajul digital dintre femei și bărbați, care duce 
la diferențe semnificative pe piața muncii, alocând resurse pentru educație și formare și 
acordând sprijin femeilor care desfășoară activități independente;

16. evidențiază că este necesar să se aloce resurse pentru a încuraja interesul femeilor în 
economia digitală și în sectoare precum TIC și STIM și pentru a le sprijini în acest 
context;

17. evidențiază importanța alocării unei finanțări adecvate pentru Inițiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri” (YEI), pentru a combate ratele deosebit de ridicate ale șomajului în 
rândul tinerilor; solicită să se asigure o participare egală a fetelor și tinerelor în cadrul 
măsurilor vizate de această inițiativă, precum și să se pună accentul pe calitatea ofertelor 
de formare și angajare destinate lor, mai ales în sectoarele economiei digitalizate, al TIC 
și al STIM, în care femeile sunt semnificativ subreprezentate atât în ceea ce privește 
educația și formarea, cât și ocuparea forței de muncă, fapt care conduce la un decalaj 
digital dintre femei și bărbați; consideră că măsuri precum YEI ar trebui să contribuie 
nu numai la sprijinirea integrării tinerilor în câmpul muncii, ci și la promovarea 
locurilor de muncă de calitate; afirmă că ar trebui să se acorde, de asemenea, o atenție 
deosebită finanțării unei formări de calitate cu privire la aspecte precum sexismul, 
hărțuirea sexuală, hărțuirea morală și discursul de incitare la ură, fiind încurajată 
participarea egală a fetelor, a femeilor tinere, a băieților și a bărbaților tineri;

18. reamintește că un număr foarte mare de refugiați și solicitanți de azil care pătrund în 
Uniune sunt femei și copii; atrage atenția că integrarea perspectivei de gen se numără, 
de asemenea, printre principiile fondatoare ale Fondului pentru azil, migrație și 
integrare (FAMI) și își reiterează solicitarea ca dimensiunea de gen să fie luată în 
considerare și în politicile în materie de migrație și azil prin alocarea unor fonduri 
specifice destinate prevenirii violenței bazate pe gen, precum și prin asigurarea 
accesului la servicii de sănătate și de sănătate reproductivă și la drepturile aferente;

19. subliniază că este esențial să se asigure un buget adecvat pentru dezvoltarea umană, 
astfel încât să fie îndeplinite obiectivele Agendei 2030 și obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD), inclusiv ODD 5; reamintește angajamentul Uniunii de a investi 20 % 
din asistența oficială pentru dezvoltare în dezvoltarea umană și solicită să se garanteze 
alocări adecvate în domeniul dezvoltării umane pentru a sprijini măsurile și proiectele 
care vizează eradicarea sărăciei în rândul femeilor și al copiilor; o mai bună integrare pe 
piața muncii; eliminarea inegalităților salariale dintre femei și bărbați; combaterea 
violenței împotriva femeilor, a copiilor și a tinerilor; și îmbunătățirea accesului la 
asistență medicală și a furnizării de îngrijiri medicale, inclusiv în ceea ce privește 
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sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, educația, egalitatea de gen și 
protecția socială în cadrul programului „Bunuri publice globale și provocări globale”;

20. solicită ca alocarea resurselor bugetare pentru combaterea mutilării genitale a femeilor 
să aibă loc în continuare în cadrul programelor de acțiune externă, inclusiv în cadrul 
Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare;

21. subliniază faptul că în ultimul deceniu, odată cu izbucnirea crizei economice și 
financiare, s-au agravat inegalitățile economice, sociale, de gen și de pe piața muncii în 
statele membre și între acestea; reamintește rolul important al Institutului European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în materie de sensibilizare cu privire la 
dimensiunile și la cauzele inegalității de gen din Uniune și solicită să se asigure resurse 
adecvate pentru bugetul, schema de personal și independența institutului, ceea ce va 
garanta buna funcționare a institutului și va permite realizarea unor proiecte ambițioase; 
solicită, de asemenea, să se asigure mai multe resurse pentru linia bugetară „promovarea 
nediscriminării și a egalității”;

22. remarcă faptul că, în 2019, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați a constatat că integrarea perspectivei de gen este „tratată ca o temă care are un 
impact redus asupra conținutului real al programelor de finanțare”; solicită, prin urmare, 
măsuri ferme și cuprinzătoare pentru a îmbunătăți eforturile de integrare a perspectivei 
de gen, inclusiv punerea unui accent reînnoit pe promovarea responsabilității și a 
transparenței în planificarea fiscală, precum și creșterea participării responsabile din 
punctul de vedere al genului la procesul bugetar;

23. recomandă mai ales ca, prin programe corespunzătoare, să se majoreze finanțarea 
menită să promoveze protecția maternității, a filiației și a copilăriei timpurii; solicită, în 
acest scop, să se acorde o importanță deosebită sănătății mamelor și a copiilor în bugetul 
UE pentru 2020; recomandă, de asemenea, să se garanteze fonduri pentru apărarea, 
promovarea și sprijinirea alăptării, contribuind astfel la eforturile de realizare a 
obiectivului Organizației Mondiale a Sănătății, acela ca, până în 2025, 50 % din 
bebelușii din întreaga lume să fie alăptați exclusiv în primele șase luni de viață, ceea ce 
ar necesita, printre alte măsuri, asigurarea unui concediu de maternitate și de paternitate 
suficient de lung și remunerat suficient;

24. solicită alocări bugetare care să vizeze nevoile specifice ale diferitelor grupuri de femei 
ce se confruntă cu o gamă diversă de provocări economice, inclusiv, dar fără a se limita 
la: deprivarea tinerelor fete de articolele de igienă necesare în contextul menstruației, 
privațiunile în care trăiesc pensionarele singure și disparitatea de gen în ceea ce privește 
pensiile, sarcinile de îngrijire neremunerate și „sărăcia de timp” în rândul mamelor și al 
femeilor care acordă îngrijiri, precum și excluziunea socioeconomică și discriminarea la 
angajare a femeilor din rândul comunității de culoare, al comunității asiatice sau al 
grupurilor etnice minoritare, altele decât cele de origine europeană.
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