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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât egalitatea între femei și bărbați este o valoare fundamentală a UE, consacrată la 
articolele 8 și 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; întrucât integrarea 
perspectivei de gen este, prin urmare, un instrument important pentru integrarea 
orizontală a acestui principiu în politicile, măsurile și acțiunile UE, inclusiv în politica 
de coeziune;

B. întrucât politica de coeziune abordează decalajele dintre diferitele regiuni și înapoierea 
regiunilor cel mai puțin favorizate, cu scopul de a realiza coeziunea economică, socială 
și teritorială prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), al 
Fondului social european (FSE), al Fondului de coeziune, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și al Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), care respectă principiile nediscriminării și egalității între femei și 
bărbați;

C. întrucât totalitatea consecințelor economice, sociale și în materie de ocupare a forței de 
muncă ale pandemiei rămân încă necunoscute; întrucât studiile preliminare sugerează că 
pandemia de COVID-19 a exacerbat inegalitățile existente, pe care politica de coeziune 
ar trebui să le ia în considerare;

D. întrucât furnizarea de servicii de îngrijire este extrem de importantă pentru a le permite 
femeilor să rămână active pe piața muncii,

1. invită Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi pentru a promova 
egalitatea de gen și nediscriminarea în cadrul politicii de coeziune prin integrarea 
efectivă a perspectivei de gen în toate etapele ciclului de elaborare a politicilor, dând 
dovadă de un angajament politic ferm la nivelul UE, precum și la nivel național și 
regional; încurajează cooperarea strânsă cu Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) în această privință, oferind date și cercetări de 
înaltă calitate pentru a sprijini factorii de decizie și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea între femei și bărbați, să ia decizii bazate pe 
date mai fiabile și pe elemente concrete; subliniază că partajarea cunoștințelor de către 
instituțiile și agențiile UE și sprijinirea consolidării capacităților sunt esențiale pentru a 
evita costurile administrative ridicate și creșterea inutilă a birocrației;

2. invită Comisia să sensibilizeze publicul cu privire la necesitatea egalității de gen și să 
elaboreze și să pună la dispoziție instrumente și orientări specifice pentru a ajuta statele 
membre să integreze o perspectivă de gen în etapa de punere în aplicare și de 
monitorizare; subliniază că este important ca funcționarii care gestionează fondurile 
politicii de coeziune să beneficieze de formare privind integrarea perspectivei de gen;

3. invită statele membre și autoritățile lor respective să facă schimb de bune practici în 
ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen prin intermediul schimbului de 
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cunoștințe, al asistenței tehnice, al formării și al sensibilizării;

4. subliniază, având în vedere impactul fără precedent al crizei COVID-19, rolul finanțării 
politicii de coeziune în sprijinirea, facilitarea și promovarea programelor care, prin 
luarea în considerare a nevoilor specifice ale femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural, încurajează ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial în rândul acestora, 
îmbunătățesc accesul lor la terenuri, credite și instrumente financiare, sporesc 
competențele și performanțele acestora prin educație, formare și servicii de consiliere, 
sporesc participarea lor la grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea parteneriatelor 
locale și abordează deficiențele în materie de infrastructură, inclusiv în ceea ce privește 
oferirea a diferite tipuri de îngrijire; subliniază că cooperarea la nivel european, 
împreună cu utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate contribui la dezvoltarea unor 
servicii de îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri abordabile, care sunt vitale pentru 
a menține activitatea femeilor pe piața muncii.


