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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. reaminteşte că  promovarea egalităţii între sexe este un obiectiv fundamental al 
Comunităţii; prin urmare, reiterează invitaţia de a utiliza o abordare care să ia în 
consideraţie dimensiunea de gen în bugetul UE şi nevoia de a include aspectul egalităţii 
între sexe în toate politicile şi la toate nivelurile procesului bugetar prin integrarea 
dimensiunii de gen în buget;

2. observă că bugetul UE nu este neutru din punctul de vedere al sexelor şi că are efecte 
diferite asupra femeilor şi bărbaţilor; prin urmare, reiterează invitaţia de a include 
evaluarea impactului de gen în toate evaluările de impact;

3. salută creşterea bugetului pentru programul privind Combaterea violenţei - Daphne III; 
consideră totuşi că bugetul pentru perioada de şapte ani a programului ar trebui distribuit în 
mod egal;  prin urmare, propune o creştere proporţională a bugetului pentru 2008; 

4. reaminteşte că secţiunea 5 din Programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi 
solidaritate socială - PROGRESS1 privind „egalitatea între sexe“ a reprezentat cu mult sub 
12% din bugetul total al programului pe 2007; observă că încă nu a atins cele 12% din 
bugetul total al programului pe 2008; prin urmare, solicită o creştere a bugetului pentru 
secţiunea 5; 

5. subliniază importanţa susţinerii reţelelor la nivel european din domeniul de aplicare al 
secţiunii 5 din programul PROGRESS, în special lobby-ul european al femeilor, având în 
vedere faptul că şi-a îndeplinit cu succes a sarcinile în anii trecuţi;

6. subliniază importanţa unei finanţări adecvate pentru a asigura începerea cu succes a 
activităţii şi funcţionarea Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Bărbaţi şi 
Femei; 

7. subliniază importanţa garantării unui echilibru din punctul de vedere al egalităţii între sexe 
în ceea ce priveşte cheltuielile pentru Anul european al dialogului intercultural (2008).

  
1 Decizia nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 2006 (JO 2006 L 315, p. 
1).


