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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 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,

1. își reiterează cu fermitate cererea de majorare a resurselor 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 organizațiile 
competente în cadrul componentei Daphne a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi 
și valori”;

2. subliniază necesitatea de a majora resursele în cadrul FSE+, întrucât criza COVID-19 a 
afectat femeile în mod disproporționat, în special femeile care au locuri de muncă 
precare, contracte cu fracțiune de normă și în unele dintre sectoarele cel mai grav 
afectate, cum ar fi sănătatea, comerțul cu amănuntul și asistența socială;

3. invită Comisia și statele membre să abordeze subreprezentarea femeilor în sectorul TIC 
și să aloce credite pentru a reduce decalajul digital dintre femei și bărbați prin 
îmbunătățirea competențelor digitale ale femeilor;

4. 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;

5. invită Comisia și statele membre să aloce resurse suplimentare programului „UE pentru 
sănătate” în favoarea serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă și a drepturilor 
aferente (SRHR);

6. invită Comisia și Consiliul să se asigure că sunt alocate credite suplimentare 
organizațiilor care militează drepturile femeilor, în special cele care se ocupă de 
promovarea SRHR și de drepturile persoanelor LGBTI+;

7. reafirmă rolul important al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați și solicită o majorare a bugetului său pentru a-i consolida capacitățile de 
recrutare și cercetare.


