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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 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 UE;

B. întrucât inegalitatea este o problemă din ce în ce mai mare în UE și întrucât un procent 
din ce în ce mai mare din bugetul UE trebuie cheltuit pentru dezvoltarea drepturilor 
sociale și accesul la servicii publice de protecție socială, cu un accent special pe 
îmbunătățirea egalității de gen, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și pe situația 
femeilor și a fetelor;

C. întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în posturile de conducere și dedică 
mai mult timp decât bărbații activităților casnice și de îngrijire neplătite;

D. întrucât Comisia ar trebui să mențină niveluri de finanțare suficiente pentru programele 
destinate sprijinirii drepturilor femeilor, cum ar fi Programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”, cu un accent special pe instrumentele de nediscriminare și pe prevenirea 
violenței pe criterii de gen,

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);

2. își reiterează solicitarea de a se realiza mai multe investiții pentru a respecta 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 mari 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 cele mai vulnerabile, 
inclusiv femeile cu dizabilități, mamele singure, femeile migrante și cele care aparțin 
minorităților etnice și sexuale;

4. solicită urmărirea cheltuielilor pentru egalitatea de gen și stabilirea unor indicatori 
adecvați și a unei metodologii specifice, în special în ceea ce privește combaterea 
discriminării de gen, a violenței, a hărțuirii sexuale și accesul femeilor la sănătatea 
sexuală și reproductivă și la drepturile aferente;

5. solicită UE să mărească alocarea bugetară pentru organizațiile societății civile care 
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promovează drepturile femeilor în Europa și în sudul global;

6. reamintește rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) și necesitatea unui buget consolidat pentru colectarea datelor și 
dobândirea de expertiză în domeniul egalității de gen; solicită ca bugetul EIGE, schema 
de personal și independența acestuia să fie menținute.


