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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. посочва, че равенството между половете следва да бъде хоризонтална цел на всички 

области на политиките; отбелязва обаче, че в някои програми няма конкретни 

целеви действия с конкретни бюджетни кредити за изпълнението на тази цел, и че 

по-доброто събиране на данни следва да води не само до количествена оценка на 

бюджетните кредити, разпределени за действия, допринасящи за равенството между 

половете, но и до подобряване оценката на въздействието на тези средства на 

Съюза; 

2. припомня, че съгласно член 8 от ДФЕС равенството между жените и мъжете е една 

от ценностите, на които Европейският съюз се основава, и че Съюзът го насърчава; 

счита, че равенството между половете трябва да бъде интегрирано във всички 

политики и че това следователно трябва да се взема предвид в бюджетните 

процедури; 

3. повтаря призивите си към Комисията да разглежда съобразеното с фактора пол 

бюджетиране на всички етапи на бюджетната процедура, включително, наред с 

другото, при изпълнението на бюджета и оценката на неговото изпълнение, 

включително на ЕФСИ, ЕСФ, ЕФРР и „Хоризонт 2020“, с цел борба с 

дискриминацията в държавите членки; подчертава, че при планирането, 

изпълнението и оценката на бюджета следва да се включи общ набор от измерими 

показатели, които да позволят по-добра оценка на въздействието от изпълнението 

на бюджета върху постигането на целите за равенство между половете в 

съответствие с инициативата за ориентиран към резултатите бюджет и за акцент 

върху резултатите; 

4. призовава Комисията да подлага на анализ за съобразено с фактора пол 

бюджетиране както новите, така и съществуващите бюджетни редове и, по 

възможност, да прави необходимите промени в политиките с цел гарантиране на 

липсата на косвено неравенство между половете; 

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

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

конкретни мерки; призовава за ефективен мониторинг на изпълнението на тази 

декларация в рамките на годишната бюджетна процедура; 

6. призовава Комисията да въведе стълб за равенството между половете в стратегията 

„Европа 2020“ и за включване на конкретни цели, свързани с пола; 

7. настоятелно призовава Сметната палата да направи преценка на включването на 

анализ на изпълнението на свързаните с пола цели, включени в стратегията „Европа 

2020“, в годишните доклади за оценка на изпълнението на бюджета на Съюза; 

8. повтаря предишните си призиви към Комисията да гарантира пълното усвояване на 
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средствата, разпределени за програма „Права, равенство и гражданство“, и 

настоятелно я призовава да предприеме незабавни стъпки за увеличаване на 

финансирането за насърчаване на равенството между половете; отбелязва, че 

пълното изпълнение на бюджета за 2015 г. се обявява въз основа на използването на 

общо поетите задължения, което не дава възможност за ясна оценка на 

използването на средствата; 

9. призовава Европейската комисия при подготовката на годишната работна програма 

да се придържа към подходящо и справедливо разпределение на финансовото 

подпомагане между различните области, обхванати от специфичните цели на 

програма „Права, равенство и гражданство“, като отчита равнището на вече 

разпределеното финансиране в рамките на предишния програмен период 2007 –

 2013 г.; изразява съжаление за намаляването на средствата за специфична цел 

„Дафне“; отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения за програма 

„Дафне“ са възлизали на 18 милиона евро през 2013 г., 19,5 милиона евро през 

2012 г. и над 20 милиона евро през 2011 г., докато през 2016 г. в работна програма 

„Права, равенство и гражданство“ се предвижда малко повече от 14 милиона евро за 

тази цел. 
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