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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по правата на жените и 

равенството между половете да включи в предложението си за резолюция следните 

предложения: 

– като взе предвид доклада на Съвета на Европа „Бюджетиране, съобразено с 

равенството между половете: окончателен доклад на Групата на специалистите по 

бюджетиране, съобразено с равенството между половете“ – Страсбург, 2005 г., 

A. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, 

залегнала в договорите; като има предвид, че стратегията на ЕС за равенство между 

жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г. скоро ще приключи, което дава 

възможност да се направи преглед на постигнатото; 

Б. като има предвид, че Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните 

въпроси и доброто финансово управление призовава в годишната бюджетна 

процедура, прилагана по отношение на МФР за периода 2014 – 2020 г., да се 

включат по целесъобразност елементи, свързани с равенството между половете, 

като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за 

по-голямото равенство между половете, и се гарантира интегрирането на принципа 

на равенство между половете; 

В. като има предвид, че стратегическият ангажимент на Комисията за равенство между 

половете за периода 2016 – 2019 г., публикуван през декември 2015 г. потвърждава 

отново ангажимента да продължи да се работи по насърчаване на равенството 

между мъжете и жените и изтъква значението на финансирането от ЕС в подкрепа 

на равенството между половете; 

Г. като има предвид, че финансирането от страна на ЕС за равенството между 

половете в областта на основните права, равенството и гражданството чрез 

програма „Права, равенство и гражданство“ (ПРГ) за периода 2014—2020 г. 

разполага с общ бюджет от 439,5 милиона евро, от които 35% са предназначени за 

двете цели, свързани с равенството между половете и с програмата „Дафне” за 

борба с насилието над жените; 

Д. като има предвид, че в рамките на европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) близо 5,85 милиарда евро ще бъдат инвестирани за периода 2014-

2020 г. в мерки за насърчаване на равенството между половете, от които 1,6% по 

линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) за специфичен инвестиционен 

приоритет „Равенство между мъжете и жените във всички области, включително 

достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния 

живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд“; 

Е. като има предвид, че в рамките на собствената институция на ЕС за бюджетен 

надзор – Сметната палата, съществува значителен дисбаланс между половете, който 

се запазва при всеки нов кандидат през 2016 г.; 

Ж. като има предвид, че една от най-показателните мерки за равенството между 
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половете е равното заплащане, но също толкова важни са и усилията на ЕС и 

резултатите от тях за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и 

равната степен на икономическа независимост на жените и мъжете, за насърчаване 

на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения, борба с 

основаното на пола насилие и защитата и подкрепата за жертвите, както и 

насърчаване на равенството между половете и утвърждаването на правата на 

жените в целия свят; 

З. като има предвид, че Междуинституционалното споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г., което подкрепя създаването на изисквания за 

мониторинг, включващи измерими показатели като основа за събирането на данни 

за последиците от законодателството по места и в подкрепа на по-нататъшни 

действия, като същевременно се избягва прекомерната административна тежест; 

И. като има предвид, че през 1995 г. в рамките на Пекинската платформа за действие 

на ООН беше отправен призив за съобразен с пола подход към бюджетния процес; 

1. отбелязва, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, следва да 

бъде инструмент за демократично управление, спомагащ да се гарантира реално 

установяване на равенство между половете; също така счита, че задачите, свързани 

с бюджетния контрол, следва да посочват до каква степен бюджета на ЕС и 

неговото изпълнение подпомагат или възпрепятстват политиките за равенство; 

счита, че настоящата огромна разлика между заплащането на мъжете и жените за 

равен труд е напълно недопустима; 

2. отбелязва, че бюджетирането с цел стимулиране на равни възможности за мъжете и 

жените се взема под внимание в някои области на политиките (заетост, социални 

въпроси и приобщаване, вътрешни работи, правосъдие, развитие и сътрудничество, 

научни изследвания и иновации, образование и култура), но е на мнение, че то 

трябва да бъде включено във всички области на политиките, където това е уместно, 

и че то трябва да спомогне да се гарантира достъпа на жените както на пазара на 

труда, така и до отговорни и ръководни длъжности при същите условия като 

мъжете, както и да спомогне да се премахне огромна разлика в заплащането за една 

и съща работа; 

3. подчертава важността от включването на интегрирането на принципа на равенство 

между половете като категория за анализ в бюджетния процес чрез гарантиране на 

наличието на качествен анализ за осъществяване на контрол и в крайна сметка 

премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, като по този начин се 

постигне пълно равенство между половете; 

4. счита, че правилно изпълненото бюджетиране, съобразено с равенството между 

половете, има положителен ефект, като подобрява като цяло възможностите за 

заетост и възнаграждение за жените и същевременно води до увеличаване на 

числеността на работната сила; 

5. счита, че следва да се обърне особено внимание на мерките на ЕСИФ в подкрепа на 

инвестициите в образователни, социални и здравни услуги, като се има предвид, че 

тези услуги са изправени пред намаляване на публичното финансиране на 
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национално и местно равнище; 

6. изразява съжаление, че целите за равенство между половете прекалено често 

остават на заден план спрямо други политически цели, които се финансират по 

същата бюджетна линия; 

7. изразява съжаление поради липсата на данни, обобщени по полов признак, и на 

специфични свързани с пола показатели, необходими за извършването на 

мониторинг и оценка на финансираните от бюджета на ЕС дейности с цел 

осигуряване на равенство между половете; приветства усилията за въвеждане на 

специфични за половете показатели и събиране на данни с разбивки по пол в 

рамките на някои законодателни актове и политики на ЕС, като например в ЕСФ; 

счита за важно да се увеличат усилията за разработване на тези индикатори с цел 

наблюдение на всички ключови области на политиката за равенство между половете 

на ЕС; приветства и подкрепя усилията за подобряване на събирането на данни по 

отношение на „Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 

2016 – 2019 г.“ с подкрепата на Евростат, Европейския институт за равенство между 

половете (EIGE), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и 

труд, Съвета на Европа и Агенцията за основните права  на Европейския съюз 

(FRA); 

8. изразява своята загриженост относно огромната липса на баланс между половете в 

условията на извънредна отдалеченост между всички институции на ЕС, която се 

наблюдава и сред членовете на Сметната палата, наброяващи понастоящем 28 мъже 

и само три жени (с две по-малко от началото на 2016 г.); призовава Съвета от сега 

нататък до постигането на приемлив баланс да предлага на Парламента двама 

кандидати, мъж и жена, за всяко бъдещо назначение; 

9. призовава Европейската сметна палата с оглед новата процедура на ЕС за бюджет, 

ориентиран към постигане на резултати, да предостави данни относно 

въздействието върху бюджета и Европейските програми както на специфичните 

цели на политиките за равенство на ЕС, така и на хоризонталните аспекти на тези 

политики в неговите препоръки и специални доклади; 

10. отправя искане към Комисията и държавите членки да насърчат всеобхватни дебати 

относно политиките и определянето на бюджета с цел укрепване на политиките, 

допринасящи за равенството между половете, и постигане на крайната цел за равно 

заплащане за равен труд за всички; 

11. с оглед принципа на отговорно използване на бюджетните средства на ЕС 

призовава за извършване на подробен анализ на разходите и приходите с цел 

премахване на бюджетните кредити за интегриране на принципа на равенство 

между половете, които се оказа, че са неефективни; 

12. осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу мъже и жени. 
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