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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor 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 dimensiunii de gen în toate 
acțiunile sale, astfel cum este consacrat acest lucru la articolul 8 din TFUE;

B. întrucât bugetarea de gen reprezintă o aplicare a principiului integrării dimensiunii de 
gen în procesul bugetar și înseamnă o evaluare a bugetelor pe criterii de gen, 
încorporând perspectiva de gen la toate nivelurile procesului bugetar și restructurând 
veniturile și cheltuielile cu scopul de a promova egalitatea de gen1; întrucât Comisia și 
Curtea de Conturi ar trebui să vegheze ca principiul integrării dimensiunii de gen să fie 
aplicat pe tot parcursul proceselor bugetare și legislative ale Uniunii,

1. reamintește că Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(EIGE) a fost înființat pentru a contribui la promovarea egalității de gen în UE și a o 
consolida, ceea ce presupune integrarea dimensiunii de gen în toate politicile Uniunii și 
în politicile naționale care decurg din acestea, combaterea discriminării de gen și 
sensibilizarea cetățenilor Uniunii la egalitatea de gen;

2. salută cooperarea în curs dintre EIGE și Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea 
de gen și apreciază contribuția EIGE la eforturile permanente ale comisiei, inclusiv pe 
tema decalajului digital dintre femei și bărbați, a echilibrului dintre viața profesională și 
cea privată, a diferenței de remunerare și de pensii între femei și bărbați, a bugetării de 
gen, a combaterii violenței împotriva femeilor, precum și în ceea ce privește sănătatea 
femeilor, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, drepturile 
femeilor și dezvoltarea unui instrument al Parlamentului care să ia în considerare 
dimensiunea de gen; ia act de contribuția valoroasă pe care o poate aduce EIGE la 
eforturile tuturor comisiilor Parlamentului European vizând o mai bună integrare 
orizontală a perspectivei de gen și o mai bună integrare a dimensiunii de gen în 
politicile și acțiunile procesului de elaborare a politicilor Uniunii (de exemplu, punând 
la dispoziția celorlalte comisii date și cursuri de formare);

3. salută rezultatele participării EIGE la rețeaua agențiilor europene din domeniul justiției 
și afacerilor interne și ale recentei președinții a acestei rețele, deținute de EIGE, în 
special promovarea acțiunilor de combatere a hărțuirii sexuale2 la locul de muncă;

4. ia act de faptul că EIGE a avut o rată ridicată de execuție a bugetului, de până la 
99,38 % pentru creditele de angajament în 2018 (98,92 % în 2017) și de până la 
81,15 % pentru creditele de plată în 2018 (80,95 % în 2017); în plus, încurajează EIGE 
să mențină în continuare reportările la un nivel rezonabil, așa cum a făcut în ultimii trei 
ani (36,67 % în 2018; 34,25 % în 2017 și 51,29 % în 2016);

1 https://rm.coe.int/1680596143 
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment 
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5. ia act de noua strategie de gestionare și comunicare a cunoștințelor pentru perioada 
2019-2021, prin care se care urmărește să se implice părțile interesate din domeniul 
egalității de gen și să se monitorizeze canalele de comunicare ale EIGE;

6. ia act de faptul că EIGE a făcut progrese în privința unora dintre recomandările evaluării 
externe (2015) și salută efortul de a pune în aplicare un plan de acțiune care tratează 
aceste recomandări și invită Institutul să urmeze această cale pentru a îmbunătăți 
guvernanța și eficiența;

7. sprijină ferm activitatea EIGE, care, prin studii și cercetări, permite Comisiei pentru 
drepturile femeilor și egalitatea de gen să obțină date indispensabile bunei desfășurări a 
activității sale, oferind date oficiale, de înaltă calitate și obiective;

8. salută realizările EIGE în 2018 și solicită să se actualizeze anual indicele egalității de 
gen 2017 („indicele”), începând cu 2019; solicită să se elaboreze mai multe instrumente 
metodologice pentru a asigura o mai bună integrare a dimensiunii de gen în toate 
politicile și acțiunile;

9. insistă asupra rolului EIGE de a monitoriza aplicarea Convenției de la Istanbul, în 
calitatea sa de centru de expertiză al Uniunii pentru egalitatea de gen;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la plângerile depuse de foști lucrători temporari, 
precum și cu privire la hotărârea judecătoriei orașului Vilnius și la hotărârea tribunalului 
regiunii Vilnius; solicită ca procesul de recrutare să fie clar și cere EIGE să adopte 
măsuri de rezolvare a situației;

11. solicită să se aloce EIGE fonduri suplimentare pentru a crește numărul și calitatea 
lucrătorilor statutari prin înlocuirea contractelor temporare cu contracte statutare; 
deplânge contextul în care EIGE trebuie să își desfășoare activitatea, marcat de riscul 
permanent de reduceri bugetare, precum și de lipsa resurselor umane (problema 
tratamentului inegal în cazul lucrătorilor interimari, în special în ceea ce privește 
salariul și drepturile lucrătorilor);

12. ia act de opinia Curții de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ale EIGE prezintă în 
mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2018, 
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;

13. ia act de avizul Curții de Conturi, potrivit căruia veniturile și plățile aferente conturilor 
anuale ale EIGE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 sunt 
conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative;

14. consideră, pe baza datelor disponibile în prezent, că directorului EIGE i se poate acorda 
descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului instituției aferent exercițiului 
financiar 2018.
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