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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. îndeamnă Comisia să-şi intensifice eforturile pentru a realiza un progres mai rapid în 
aplicarea generală a principiului integrării dimensiunii de gen în buget, ca modalitate 
esenţială de promovare a egalităţii între bărbaţi şi femei; salută disponibilitatea Comisiei de 
a aplica în mod sistematic o integrare a dimensiunilor de gen în procesul bugetar şi 
aşteaptă studiul de fezabilitate privind integrarea dimensiunii de gen în procesul bugetar al 
UE; 

2. dezaprobă abordarea Comisiei de concentrare a finanţării în ultimii ani a programelor 
multianuale şi îndeamnă Comisia să adopte niveluri de angajament în concordanţă cu 
nivelul mediu prevăzut în cadrul financiar multianual, şi îndeosebi:
 subliniază faptul că, deşi în 2009 angajamentele pentru secţiunea 5 „Egalitatea între 

femei şi bărbaţi” a programului PROGRESS (postul 04 04 01 05) au atins nivelul de 
12%, angajamentele şi plăţile globale pentru perioada 2007-2009 se cifrează între 
11,1% şi 11,2%, fiind inferioare celor 12% alocate secţiunii 5; în plus, creditele totale 
pentru programul PROGRESS se situează sub nivelul mediu multianual; prin urmare 
îndeamnă Comisia să ia măsuri, astfel încât aceste valori, mai ales cele din secţiunea 5, 
să fie în conformitate cu Decizia 1672/2006/CE;

 ia act de faptul că programul Daphne III (Combaterea violenţei, postul 18 04 07) nu a 
beneficiat pe deplin de suplimentarea bugetului său, prin urmare îndeamnă Comisia să 
crească nivelul angajamentelor în conformitate cu nivelul mediu prevăzut în pachetul 
financiar destinat programelor multianuale (116,85 milioane EUR pentru 2007-2013, 
Decizia 779/2007/CE);

3. regretă lipsa de eficienţă a Comisiei în recrutarea directorului Institutului european pentru 
egalitatea între bărbați și femei înfiinţat prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 din 20 
decembrie 2006; consideră că gradul AD13 este suficient pentru conducerea acestui institut 
şi că creşterea gradului postului de director ar putea afecta mai degrabă femeile decât 
bărbaţii (prin diminuarea progresivă a proporţiei de femei cu grad foarte mare), măsură 
care astfel nu ar fi neutră din punct de vedere al genului; respinge propunerea Comisiei de 
schimbare a gradului respectiv de la AD 13 la AD 14.
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