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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 
Europeană, care se angajează să promoveze integrarea dimensiunii de gen în toate 
acțiunile sale, fapt consfințit de articolul 8 din TFUE;

B. întrucât Parlamentul European i-a solicitat în repetate rânduri Comisiei să promoveze și 
să pună în practică integrarea principiului egalității de gen, integrarea dimensiunii de 
gen în buget și evaluarea impactului din perspectiva genului în domeniile relevante de 
politică a Uniunii și i-a solicitat, de asemenea, Curții de Conturi să includă o perspectivă 
de gen, inclusiv date defalcate pe genuri, în rapoartele sale privind execuția bugetului 
Uniunii,

1. cere ca drepturile femeilor și egalitatea de gen să fie integrate în toate domeniile de 
politică; își reiterează, așadar, cererea de a integra dimensiunea de gen în buget, inclusiv 
în etapa de execuție bugetară și de evaluare a execuției bugetare;

2. cere încă o dată ca liniile bugetare ale programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” 
(REC) 2014-2020 să specifice resursele alocate pentru fiecare dintre obiectivele 
programului consacrat egalității de gen, asigurând astfel asumarea răspunderii pentru 
fondurile alocate în acest scop;

3. își reiterează apelul de a crea o linie bugetară separată pentru obiectivul specific Daphne 
al REC; ia act de stadiul de pregătire a unui sondaj la nivelul UE, cu metodologie 
comună și chestionar comun, care să strângă periodic date comparabile legate de 
violența de gen în toate statele membre ale UE; se așteaptă ca primele rezultate ale 
exercițiului-pilot al anchetei să fie cunoscute până în 2019, pentru a se respecta 
calendarul de derulare al anchetei începând cu perioada 2020-20211; 

4. subliniază necesitatea de a depune mai multe eforturi pentru a integra perspectiva de 
gen în domeniile cercetării și integrării; în acest sens, consideră îmbucurător faptul că, 
până în ianuarie 2019, ponderea femeilor în totalul forței de muncă participante la 
proiectele Orizont 2020 a fost de 42 %; În schimb, regretă că femeile au reprezentat 
doar 28 % din coordonatorii de proiecte și că doar 32,4 % dintre granturi au ținut seama 
de dimensiunea de gen în conținutul cercetării și al inovării2; 

5. cere să se colecteze date defalcate pe gen privind beneficiarii și participanții la 
programele finanțate de UE.

1 Fișele de program pentru cheltuielile operaționale COM (2019) 400 - iunie 2019 — pagina 360
2 Idem pagina 74

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

