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Subiect: Aviz referitor la orientările pentru bugetul pe 2021 – secțiunea III 
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Stimate domnule Van Overtveldt,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de 
gen a fost solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cadrul procedurii 
scrise a coordonatorilor din 31 martie 2020, comisia a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub 
formă de scrisoare.

În cadrul procedurii menționate, Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen a 
decis să recomande Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea 
următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu deosebită considerație,

Evelyn Regner
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SUGESTII

A. întrucât 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”, stabilind astfel principiul integrării generale a 
perspectivei de gen, conform căruia egalitatea de gen trebuie să fie integrată în toate 
politicile UE și abordată la toate nivelurile procesului bugetar prin integrarea 
perspectivei de gen și întocmirea bugetului ținând cont de perspectiva de gen;

B. întrucât discriminarea trebuie să fie eradicată și abordată efectiv de către statele membre 
și de către UE și întrucât o parte tot mai mare din bugetul UE, inclusiv fondurile 
structurale ale UE și investițiile în servicii publice de îngrijire de calitate, trebuie 
concepută astfel încât să creeze noi oportunități pe piața forței de muncă din UE, să 
promoveze drepturile sociale și să îmbunătățească condițiile de lucru și de trai, pentru a 
facilita realizarea unui echilibru mai just între viața profesională și viața privată pentru 
ambele sexe, cu un accent deosebit pe îmbunătățirea egalității de șanse, inclusiv pentru 
femei și fete și pentru persoanele LGBTI+;

C. întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în posturile de conducere și în 
funcțiile decizionale, dar sunt suprareprezentate în domenii în care salariile sunt mici, 
cum ar fi serviciile, și întrucât ele dedică mai mult timp decât bărbații activităților 
casnice și de îngrijire neplătite; întrucât se impun măsuri speciale pentru a sprijini 
femeile, mai ales în cazul femeilor care revin pe piața muncii după o pauză îndelungată 
și care au nevoie de sprijin pentru a le crește potențialul pe piața muncii;

D. întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în economia digitală, IA, TIC și 
domeniile STIM în ceea ce privește educația, formarea și încadrarea în muncă, inclusiv 
în posturi de conducere; întrucât resursele care susțin capacitarea femeilor prin 
incluziune digitală ar putea duce la evoluția egalității în era digitală; întrucât strategia 
„Europa pregătită pentru era digitală” ar trebui să integreze dimensiunea de gen;

E. întrucât Comisia ar trebui să asigure o finanțare suficientă – cel puțin la nivelul actual al 
acesteia – pentru programele destinate sprijinirii drepturilor femeilor, cum ar fi 
Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” și viitorul program „Drepturi și valori”, cu 
un accent special pe instrumentele ce vizează combaterea discriminării, egalitatea de 
gen și integrarea perspectivei de gen și pe prevenirea violenței pe criterii de gen; 
subliniază poziția Parlamentului European prin care acesta sprijină alocarea unor sume 
specifice pentru acțiuni menite să prevină și să combată toate formele de violență bazată 
pe gen și să promoveze punerea în aplicare pe deplin a Convenției de la Istanbul în 
cadrul programului „Drepturi și valori”,

Plasarea egalității în centrul politicilor UE

1. subliniază că integrarea dimensiunii de gen în buget trebuie să devină parte integrantă a 
procedurii bugetare în toate etapele sale și la toate liniile bugetare, astfel încât 
cheltuielile bugetare să devină un instrument eficient de promovare a egalității de gen; 
solicită ca integrarea dimensiunii de gen să fie implementată în mod consecvent în toate 
programele și instrumentele financiare ale UE și în Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS);
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2. își reiterează solicitarea de a se realiza mai multe investiții pentru a promova drepturile 
femeilor și fetelor; solicită să se aloce fonduri bugetare pentru a sprijini independența 
economică a femeilor prin intermediul programelor și fondurilor UE, cum ar fi 
COSME, Orizont 2020 și FEIS;

3. solicită sinergii mai puternice între instrumentele disponibile pentru promovarea 
egalității de gen și îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată; 
reiterează necesitatea de a depune eforturi mai mari pentru a sprijini femeile care se află 
într-o situație mai vulnerabilă, inclusiv femeile cu dizabilități, femeile de culoare, 
mamele singure, femeile migrante, femeile care locuiesc în zone rurale îndepărtate și 
cele care aparțin minorităților etnice și comunității LBTI+;

4. solicită monitorizarea cheltuielilor pentru egalitatea de gen prin prevederea unor linii 
bugetare separate pentru acțiuni specifice, prin stabilirea unor indicatori adecvați, prin 
evaluarea impactului și prin stabilirea unei metodologii specifice, în special în ceea ce 
privește combaterea discriminării de gen, a violenței psihologice, sexuale și fizice, a 
hărțuirii sexuale și prin asigurarea accesului femeilor la sănătatea sexuală și 
reproductivă și la drepturile aferente; solicită să se elaboreze și să se aplice mecanisme 
pertinente de responsabilizare și transparență, precum și proceduri de raportare 
periodică privind rezultatele, cu o defalcare pe genuri, pentru a îmbunătăți procesul de 
integrare a perspectivei de gen și eficiența programelor puse în aplicare;

5. solicită UE să majoreze alocările bugetare pentru organizațiile societății civile care 
promovează drepturile femeilor în Europa și în emisfera sudică;

6. evidențiază că se înregistrează reacții ostile îngrijorătoare și tot mai pronunțate față de 
egalitatea de gen și drepturile femeilor; subliniază că instrumentele UE, inclusiv 
IVCDCI, au un rol important în combaterea acestei situații; regretă că Comisia nu a 
inclus în propunerea sa un program specific privind egalitatea de gen și solicită să se 
aloce fonduri specifice și ambițioase în buget pentru a sprijini femeile care militează 
pentru drepturile omului și pentru a proteja și promova sănătatea sexuală și reproductivă 
și drepturile aferente; subliniază, așadar, că trebuie consolidate alocările bugetare care 
susțin respectarea universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente 
și accesul universal la acestea;

7. reamintește rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în ceea ce privește înțelegerea amplorii și a cauzelor 
inegalității dintre femei și bărbați în UE; reamintește, de asemenea, că se impune un 
buget consolidat pentru colectarea datelor defalcate pe genuri și achiziția de expertiză în 
domeniul egalității de gen; solicită ca bugetul EIGE, schema de personal și 
independența acestuia să fie majorate sau cel puțin menținute la nivelul actual.


