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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor 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 potrivit articolului 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
toate activitățile sale, Uniunea își propune să elimine inegalitățile și să promoveze 
egalitatea dintre femei și bărbați, stabilind principiul integrării perspectivei de gen; 
întrucât procedura bugetară pe 2021, fiind prima din cadrul financiar multianual (CFM) 
2021-2027, reprezintă o oportunitate de a integra mai bine perspectiva de gen pe 
parcursul întregii proceduri bugetare, prin intermediul integrării dimensiunii de gen în 
buget; în special având în vedere impactele multiple de gen ale crizei COVID-19 asupra 
drepturilor femeilor, cum ar fi violența crescută pe criterii de gen în timpul izolării, un 
risc mai mare de abandon pe piața muncii, legat de o creștere a sarcinilor de îngrijire, o 
pondere mai mare a femeilor angajate în sectoarele afectate de restricții, inclusiv în 
economia informală și în sectoarele cu condiții de muncă mai precare,

1. subliniază că programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” este singurul program al 
Uniunii cu măsuri specifice privind egalitatea de gen, inclusiv cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței bazate pe gen; își reiterează cu fermitate cererea de majorare, în 
special, a resurselor și de introducere a unei linii bugetare dedicate pentru a combate 
violența bazată pe gen, în special în urma escaladării violențelor împotriva femeilor în 
timpul crizei COVID-19, precum și cererea de majorare a finanțării pentru sub-
obiectivul privind egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen și pentru 
organizațiile competente în cadrul componentei Daphne a programului „Cetățeni, 
egalitate, drepturi și valori”; își reiterează apelul de a include linii bugetare specifice 
pentru toate măsurile specifice privind egalitatea de gen ca bună practică de integrare a 
dimensiunii de gen în buget și cu scopul de a facilita urmărirea cheltuielilor dedicate 
egalității de gen;

2. subliniază necesitatea de a crește în mod semnificativ resursele FSE + pentru a permite 
incluziunea pe piața forței de muncă și formarea adaptată, întrucât criza COVID-19 a 
afectat în mod disproporționat ocuparea forței de muncă a femeilor încadrate în muncă, 
în special femeile care își desfășoară activitatea în domeniul economiei subterane, multe 
dintre care ar putea să nu fie în măsură să desfășoare activități formale de îngrijire a 
copiilor, femeile în condiții de muncă precare, contractele cu fracțiune de normă și 
unele sectoare puternic afectate și extrem de afectate, cum ar fi sănătatea, comerțul cu 
amănuntul și structurile și serviciile de îngrijire, îngrijirea copiilor, îngrijirea 
persoanelor în vârstă, precum și îngrijirea pe termen lung și socială, pentru a facilita 
participarea femeilor pe piața muncii;

3. subliniază necesitatea de a lua în considerare o creștere a resurselor menite să 
consolideze capacitarea femeilor prin intermediul spiritului antreprenorial și să sprijine 
IMM-urile conduse de femei, asigurându-le accesul la credite și finanțare prin 
intermediul unor programe specifice;

4. invită Comisia și statele membre să se ocupe de subreprezentarea femeilor în sectoarele 
economiei digitale, TIC și științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în ceea 
ce privește educația, formarea și încadrarea în muncă, în special prin acțiuni specifice 
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menite să informeze și să încurajeze fetele să exploreze domeniile STIM pentru a le 
motiva să învețe, să studieze și să urmeze o carieră în domeniu și să aloce credite 
specifice pentru a elimina decalajul digital dintre femei și bărbați prin elaborarea de 
propuneri de consolidare a competențelor digitale și a alfabetizării digitale a femeilor și 
de sporire a șanselor acestora de a obține condiții de concurență echitabile, precum și de 
a ajuta femeile să se adapteze la noi condiții de muncă în urma crizei COVID-19, 
precum și să promoveze o participare sporită a acestora la economie;

5. solicită majorarea creditelor de la Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii, 
pentru a integra mai bine perspectiva de gen în toate programele, precum și pentru a 
sprijini și promova studiile și cercetarea de gen din Uniune;

6. evidențiază că trebuie să se consolideze alocările bugetare care susțin respectarea 
universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente și accesul 
universal la acestea; invită statele membre să protejeze sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente, în special prin asigurarea faptului că există programe și servicii de 
sănătate reproductivă, inclusiv îngrijirea voluntară esențială de familie și medicamente 
și sănătatea maternă și neonatală; invită Comisia și statele membre să aloce resurse 
suplimentare pentru programul UE în domeniul sănătății EU4Health, în special pentru a 
asigura furnizarea în continuare și în timp util a unor servicii accesibile și sigure în 
materie de sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR), precum și 
pentru a sprijini acțiunile care vizează abordarea aspectelor legate de sănătate în ceea ce 
privește violența bazată pe gen și sprijinirea victimelor violenței de gen; atrage atenția 
în mod deosebit asupra femeilor care trăiesc în zone rurale, slab populate și cel mai 
puțin accesibile, al căror acces la aceste servicii este adesea mai limitat;

7. afirmă din nou că este necesar ca bugetul UE să joace un rol mai activ în eforturile de 
realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU; solicită, prin urmare, ca bugetul 
să fie utilizat pentru a sprijini măsurile și proiectele care vizează eradicarea sărăciei în 
rândul femeilor și al copiilor, o mai bună integrare pe piața forței de muncă, eliminarea 
inegalităților de remunerare și de muncă dintre bărbați și femei, îmbunătățirea accesului 
la asistență medicală și a furnizării de îngrijiri medicale, precum și combaterea violenței 
asupra femeilor, copiilor și tinerilor;

8. invită Comisia și Consiliul să se asigure că sunt alocate credite suplimentare 
organizațiilor care militează pentru drepturile femeilor, în special cele care se ocupă de 
promovarea SRHR și de drepturile persoanelor LGBTI+; reiterează solicitarea de creare 
a unui mecanism care să protejeze bugetul Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate 
în ceea ce privește statul de drept în statele membre; subliniază că aprobarea 
Parlamentului pentru CFM 2021-2027 ar trebui să fie condiționată de respectarea 
valorilor Uniunii și este pregătit să nu își dea aprobarea pentru CFM în cazul în care nu 
ar exista un acord politic cu privire la un astfel de mecanism;

9. reafirmă rolul important al egalității de gen și al Agenției pentru Drepturile 
Fundamentale a Uniunii Europene și solicită o majorare a bugetului său pentru a-i 
consolida capacitățile de recrutare și cercetare; reamintește rolul important al Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în înțelegerea dimensiunilor 
și cauzelor inegalității de gen din UE; solicită, prin urmare, o majorare a alocărilor 
bugetare în cadrul rubricii „Promovarea nediscriminării și egalității”.
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