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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeilor 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 și întrucât Uniunea se angajează să promoveze integrarea dimensiunii de gen 
în toate acțiunile sale, astfel cum este consacrat la articolul 8 din TFUE;

B. întrucât Parlamentul 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 evaluări ale impactului din perspectiva genului în toate domeniile de politică a 
Uniunii și i-a solicitat, de asemenea, Curții de Conturi Europene (CCE) să includă o 
perspectivă de gen în rapoartele sale privind execuția bugetului Uniunii,

1. subliniază că drepturile femeilor și perspectiva egalității de gen ar trebui integrate și 
garantate în toate domeniile de politică; își reiterează, așadar, solicitarea de a se asigura 
integrarea dimensiunii de gen în buget în toate etapele procesului bugetar;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în analiza sa internă a cheltuielilor 
aferente programelor actuale ale Uniunii, CCE a constatat că egalitatea de gen nu a fost 
integrată în bugetul Uniunii în același mod ca schimbările climatice sau biodiversitatea 
și că, în schimb, au fost utilizate programe specifice, în special cele care abordează 
aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă, pentru a combate discriminarea 
bazată pe gen; salută decizia Curții de a examina integrarea perspectivei de gen în 
bugetul Uniunii și de a publica raportul de audit în primul trimestru al anului 20211;

3. salută faptul că egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de gen au fost introduse ca 
unul dintre principiile orizontale pentru fondurile Uniunii în noul cadru financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, stipulând că egalitatea de gen și 
integrarea perspectivei de gen vor fi acum prioritare în CFM;

4. invită Comisia să își continue eforturile de consolidare a statului de drept în Uniune; 
salută faptul că noul CFM include condiționalitatea bazată pe statul de drept pentru a 
obține acces la fondurile Uniunii.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_Gender_equality_RO.pdf


