
PA\701395RO.doc PE398.711v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe

2007/2037(DEC)

8.1.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii 
Europene aferent exerciţiului financiar 2006 
(SEC(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Secţiunea III – Comisia

Raportoare pentru aviz: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE398.711v01-00 2/4 PA\701395RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\701395RO.doc 3/4 PE398.711v01-00

RO

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:

A. întrucât 2006 a fost Anul european al mobilită�ii lucrătorilor, an al sensibilizării 
publicului cu privire la mobilitate ca factor de înfiinţare a unui adevărate pieţe europene a 
muncii şi al pregătirii Anului european al egalităţii de şanse pentru toţi,

1. reaminteşte Comisiei că, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, 
promovarea egalităţii între sexe reprezintă un obiectiv comunitar fundamental care ar 
trebui respectat în cadrul tuturor activităţilor comunitare; subliniază, în continuare, că 
Comisia trebuie să garanteze luarea în considerare a egalităţii între sexe în cadrul 
procesului de execuţie a bugetului şi că toate acţiunile ar trebui evaluate din perspectiva 
impactului diferit pe care acestea îl au în rândul femeilor şi al bărbaţilor;

2. constată, cu regret, că metoda ce constă în integrarea dimensiunii de gen în buget nu a fost 
încă pusă în practică şi solicită, prin urmare, din nou, aşa cum a solicitat în Rezoluţia sa 
din 3 iulie 2003 privind integrarea dimensiunii de gen1, să se ia în considerare, în mod 
adecvat, integrarea acesteia în calitate de obiectiv prioritar în cadrul planificării bugetare;

3. solicită din nou ca rapoartele de descărcare de gestiune să includă informaţii privind 
politicile de integrare a dimensiunii de gen şi date defalcate pe sexe; regretă faptul că 
Comisia nu a furnizat aceste informaţii;

4. salută rata de execuţie a bugetului 2006 în ceea ce priveşte ansamblul obiectivelor şi 
perioada de programare pentru Fondurile structurale (FSE), ceea ce s-a tradus printr-o rată 
de execuţie a plăţilor de 99%; îşi exprimă totuşi îngrijorarea privind creşterea 
angajamentelor restante şi  riscul deblocării cheltuielilor şi invită, prin urmare, Comisia să 
remedieze această situaţie prin simplificarea regulilor pentru perioada 2007-2013 în ceea 
ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor în cadrul FSE, precum şi prin extinderea aplicării 
sistemului integrat de administrare şi control (IACS) în cazul FSE, deoarece sistemele de 
control din statele membre sunt, in general, ineficiente sau doar puţin eficiente;

5. constată, cu regret, că nu s-a făcut nici un progres privind situaţia creată de absenţa 
informaţiilor referitoare la activităţile care promovează egalitatea între sexe şi care au 
beneficiat de credite din FSE şi solicită, din nou, Comisiei să remedieze această situaţie;

6. subliniază că, deşi FSE sprijină obiectivele 1, 2 şi 3 prin acordarea de ajutor financiar 
pentru combaterea şomajului, dezvoltarea resurselor umane şi promovarea integrării în 
piaţa muncii, este regretabil faptul că iniţiativa comunitară EQUAL nu mai este 
operaţională în calitate de instrument important de combatere a discriminării sexuale pe 
piaţa muncii; deoarece principiile programului EQUAL sunt, în prezent, integrate în 
principalele programe ale FSE, consideră că ar fi necesar să se înfiinţeze un serviciu de 
asistenţă destinat ONG-urilor, pentru ca acestea să îşi poată continua activitatea;

                                               
1 JO C 74 E, 24.3.2004, p. 746.
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7. constată nivelul mereu scăzut al ratelor de execuţie a plăţilor în cadrul programului
Daphne şi îndeamnă Comisia să adopte măsurile necesare în vederea ameliorării situaţiei 
şi a evitării deblocării cheltuielilor;

8. consideră că ar trebui să se acorde o mai mare atenţie promovării participării femeilor la 
societatea cunoaşterii şi la piaţa muncii şi, prin urmare, accesului acestora la formare şi 
locuri de muncă de înaltă calitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
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