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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru control 
bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât 2007 a fost Anul european al egalității de șanse pentru toți, ceea ce a însemnat o 
atenție specială acordată numeroaselor forme de discriminare cu care se confruntă cel mai 
des femeile;

B. întrucât utilizarea resurselor bugetare are efecte diferite asupra femeilor și bărbaților din 
cauza inegalităților de gen persistente,

1. reamintește Comisiei că, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Tratatul CE, 
promovarea egalității dintre bărbați și femei este un principiu fundamental al UE și 
constituie un obiectiv relevant pentru ansamblul activităților și politicilor comunitare;

2. își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a lua în considerare în mod adecvat 
egalitatea de gen ca obiectiv prioritar permanent pe parcursul planificării bugetare, în 
conformitate cu principiul integrării aspectului egalității de gen în buget, așa cum a 
solicitat în rezoluția sa din 3 iulie 2003, și regretă întârzierea studiului de fezabilitate al 
Comisiei pe această temă;

3. regretă faptul că Raportul anual al Curții de Conturi privind execuția bugetului 2007 nu 
menționează dacă bugetul a contribuit cu succes la promovarea egalității dintre bărbați și 
femei;

4. propune includerea de către Curtea de Conturi a aspectului egalității de gen în rapoartele 
sale anuale și speciale, în special informații pertinente privind politicile de integrare a 
aspectului egalității de gen și privind disponibilitatea datelor defalcate pe genuri.
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