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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

A. като има предвид, че проучването от 2008 г., имащо за цел оценяването на 

осъществимостта и възможностите за въвеждане на елементи на бюджетиране, 

съобразено с фактора пол, в бюджетния процес на ЕС, възложено от Генерална 

дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия, потвърди, че въпреки уникалните си 

характеристики, бюджетът на ЕС е подходящ за бюджетиране, съобразено с 

фактора пол, и че такова бюджетиране може да се прилага на всички етап от 

бюджетния процес, от планирането до подготовката за одита и оценката; 

1. признава, че равенството между половете е основна ценност на ЕС, залегнала в 

договорите и следва да бъде включена във всички политики на ЕС за постигане на 

равенство на практика; подчертава, че равенството между половете трябва да стане 

цел на политиките във всички бюджетни дялове и че интегрирането на принципа на 

равенство между половете трябва да също така да бъде признато като метод на 

изпълнение в бюджетните дялове, както и че следователно съобразеното с 

равенството между половете бюджетиране следва да стане неразделна част от 

бюджетната процедура през всичките ѝ етапи, а досега напредъкът в това 

отношение е бил незначителен по отношение на всички политики;  ето защо очаква 

от Комисията да разработи и приложи методология за съобразено с равенството 

между половете бюджетиране към бюджета на ЕС; изтъква, че са необходими 

програмирани и подходящи бюджетни средства за ефективни политики за  

интегрирането на принципа на равенство между половете и с цел повишаване на 

равенството между половете; приветства средносрочния преглед на МФР като 

възможност за постигането на значителен напредък, в светлината на програмата 

„Бюджет, ориентиран към резултати“, и да представи допълнителни измерими и 

реалистични цели, основани не на последно място на анализ на постигнатото 

досега, с цел действителното интегриране на свързани с равнопоставеността между 

половете перспективи в бюджета на ЕС за остатъка от този програмен период; 

2. приветства акцента върху програмата „Бюджет, ориентиран към резултати“ като 

възможност бюджетните разходи да носят интегрирана полза по отношение на 

равенството между половете с всяко изразходвано евро; признава също така, че 

опростяването на мерките в програмата „Бюджет, ориентиран към резултати“ не 

трябва да се прави за сметка на инвестиции, които могат да доведат до положителни 

промени за постигане на равенството между половете; 

3. обръща вниманието към съществуващите цели, свързани с равенството между 

половете в стратегията „Европа 2020“, а именно увеличаване на заетостта сред 

жените на 75 %, постигане на еднакво заплащане на мъжете и жените, изравняване 

на броя на жените с този на мъжете в националните парламенти и в управителните 

съвети на големите дружества, цели, които все още далеч не са постигнати; обръща 

вниманието към свързаните приоритети на Европейския парламент в рамките на 

програмата „Хоризонт 2020“, които включват насърчаване на равенството между 

половете, особено в областта на научноизследователската дейност и иновациите; 
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подчертава, че прегледът на МФР трябва да оцени напредъка по тези цели и следва, 

ако е необходимо, да преразгледа мерките, предприети за постигането им; 

4. подчертава, че въпреки съвместната декларация, приложена към МФР, относно 

интегрирането на принципа на равенство между половете, досега не са били 

предприети специфични мерки; призовава за ефективен мониторинг на 

изпълнението на тази декларация в годишните бюджетни процедури и за по-

ефективно включване в преразглеждането на МФР; 

5. припомня, че според данни на ВКБООН, 55 % от бежанците и търсещите убежище, 

влизащи в ЕС от януари 2016 г. насам, са жени и деца; призовава – с оглед на това, 

че жените и момичетата са в несъразмерно неравностойно положение и изложени на 

риск в ситуации на криза и конфликт – за преразглеждане на МФР, при което да се 

обърне внимание на финансовите инструменти, предназначени за специфичните 

нужди на жените и момичетата, включително по отношение на услугите за 

сексуално и репродуктивно здраве и борбата с основаното на пола насилие, във 

функции 3 („Сигурност и гражданство“) и 4 („Глобална Европа“), както и на  мерки, 

насочени специално към интегриране на жените и децата бежанци и търсещи 

убежище в приемащата ги страна, включително гъвкаво езиково обучение, 

образование и грижи за децата, както и мерки, насочени към първопричините за 

тяхното първоначално разселване; 

6. подчертава, че инвестирането на публични средства в сектора на услугите за 

полагане на грижи, включително качествени и достъпни грижи за деца, социални 

грижи, дългосрочни грижи и грижи за възрастни хора, повишава заетостта и 

икономическия растеж, благоприятства равенството между половете и позволява на 

повече жени да се върнат на работа или да започнат работа на пълно работно време, 

като се има предвид, че жените прекарват от два до десет пъти повече време от 

мъжете за полагане на грижи без заплащане; призовава преразглеждането на МФР 

да бъде използвано за инвестиции в социална инфраструктура в Европа, като част 

от програмата за работни места и растеж и стратегията „Европа 2020“, със 

специални разпоредби за инвестиции в обучение по предприемачество за жени; 

отбелязва, че тази форма на разходи рядко се счита за подходяща форма на 

инвестиции, когато политическите стратези търсят ефективни форми на създаване 

на работни места в период на рецесия и че всъщност ние често ставаме свидетели на 

точно обратното, когато съкращаването на публичните разходи за образование, 

здравеопазване, грижи за децата и социалните грижи в много държави става част от 

техните стратегии за намаляване на дефицита; изразява съжаление, че тази липса на 

грижи за социална инфраструктура отразява неравнопоставеност между половете в 

икономическото мислене и може да произтича от разделение на труда по пол и 

сегрегация на заетостта по пол, което на свой ред допринася за увеличаващата се 

разликата в заплащането на жените и мъжете в Европа; разглежда прегледа на МФР 

като възможност да се предприемат действия за справяне с този проблем; 

7. отново заявява, че програмите „Дафне“ изиграха основна роля за борбата с 

насилието срещу деца, млади хора и жени в рамките на ЕС, но изразява съжаление 

относно факта, че те вече не се разглеждат като самостоятелна област на разходи; 

подчертава необходимостта от достатъчна финансова подкрепа и по-голяма яснота 

за това как тази цел се осъществява по програма „Права, равенство и гражданство“; 
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подчертава значението на това да се гарантира, че финансовите средства ще стигнат 

до местните организации по места, за да се осигури ефективно прилагане. 
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