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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 Съюзът се основава, наред с другото, на ценността равенство 
между мъжете и жените, а член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз гласи, че във всички негови дейности Съюзът полага усилия за 
премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и 
жените, и следователно изисква равенството между половете да бъде включено 
във всички политики и разглеждано на всички равнища на бюджетния процес 
посредством интегриране на принципа на равенство между половете и 
бюджетиране, съобразено с равенството между половете; като има предвид, че 
гарантирането на съгласуваност между техните вътрешни бюджетни процедури и 
процедури по освобождаване от отговорност и техните външни дейности в 
областта на насърчаването на равенството между половете е от съществено 
значение за доверието в Парламента и другите институции на Съюза;

Б. като има предвид, че бюджетите не са неутрални по отношение на пола и 
следователно е необходимо да бъдат съставени с ясната цел за борба с 
дискриминацията и с целта да се извлекат равни ползи и за двата пола; 

В. като има предвид, че Съюзът е поел ангажимент за изпълнението на целите за 
устойчиво развитие (ЦУР), включително цел 5 относно равенството между 
половете;

Г. като има предвид, че Парламентът многократно е призовавал за предоставяне на 
достатъчно финансиране за програма „Права, равенство и гражданство“ и за 
поддържане на възможно най-висок приоритет за специфичната цел „Дафне“; 
като има предвид, че Парламентът призова за продължаването на всички действия 
във връзка с борбата с насилието срещу жени посредством разпределянето на 
независими бюджетни средства за тази цел също и в програмата „Права и 
ценности“ за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.;

Д. като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на 
пазара на труда, както и в обществения и политическия живот, и отделят 
непропорционално повече време от мъжете за неплатен труд в домакинството и 
грижи;

Е. като има предвид, че предложението за проект на общ бюджет на Европейския 
съюз за 2020 г. цели да продължи подкрепата за стратегическите инвестиции и 
устойчивия растеж, за да се подобри икономическото сближаване и да се създават 
работни места, особено за младите хора, възрастните хора и хората с увреждания; 
като има предвид в тази връзка, че е важно също така да се акцентира върху 
увеличаването на участието на жените, включително ЛГБТИ жените, на пазара на 
труда, наред с други мерки, чрез инвестиции в инфраструктури и обществени 
услуги за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот и 
увеличаване на техния потенциал във всички сектори на икономиката, 
включително цифровизираната икономика, информационните и 
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комуникационните технологии (ИКТ) и науките, технологиите, инженерството и 
математиката (НТИМ), както и на ръководните длъжности, и върху намаляването 
на разликата в заетостта и заплащането между жените и мъжете;

Ж. като има предвид, че цифровизацията оказва значително въздействие върху пазара 
на труда, включително като създава нови възможности за заетост и по-гъвкави 
условия на труд, например работа от разстояние, което би могло да послужи като 
ефективен инструмент за по-добро съвместяване на професионалните и 
домашните задължения както за жените, така и за мъжете;

З. като има предвид, че равенството между половете е основна цел на Съюза, но 
продължава да страда от сериозен недостиг на финансиране; през 2019 г. 
Европейският институт за равенство между половете установи, че само 1% от 
структурните и инвестиционните фондове на Съюза е заделен за насърчаване на 
равенството между половете в рамките на бюджета на Съюза за 2020 г.; въпреки 
това неравенството между половете и дискриминацията водят до огромни 
икономически разходи както за жените, така и за обществото; според оценки на 
Световната банка около 145 трилиона евро богатство в човешки капитал се губят 
в резултат на разликата в заплащането въз основа на пола; само в Англия и Уелс 
домашното насилие струва около 33 милиарда долара годишно, по данни на ООН 
– Жени през 2016 г.;

1. потвърждава настоятелното си искане за насърчаване на равенството между 
жените и мъжете, като подкрепя интегрирането на принципа на равенство между 
половете и съобразеното с равенството между половете бюджетиране на всички 
равнища в рамките на бюджетната процедура, включително при приключването 
на преговорите по следващата МФР, както и за използване на бюджетните 
разходи като ефективно средство за борба със съществуващите неравенства и за 
насърчаване на равенството между половете, в т.ч. ЛГБТИ жените и мъжете; 
припомня, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране е 
методология, която трябва да се прилага за всички бюджетни редове на Съюза; 
припомня, че е важно да се увеличат ресурсите за равенството между половете, за 
да се постигне значителен напредък, и че е необходимо по-добро разпределение и 
мониторинг на финансирането от Съюза в това отношение, по-специално в случая 
на държавите членки, които нарушават принципите на правовата държава и в 
които се наблюдава отстъпление по отношение на правата на жените;

2. подчертава, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране трябва 
да стане неразделна част от бюджетната процедура във всички бюджетни редове, 
а не само в програмите, в които въздействието на равенството между половете е 
най-очевидно, така че бюджетните разходи да се превърнат в ефективен 
инструмент за насърчаване на равенството между половете;

3. припомня, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране е едно от 
измеренията на по-широка стратегия за интегриране на принципа за равенство 
между половете, и изтъква значението на прилагането на принципа на равенство 
между половете във всички етапи от политическия цикъл;

4. припомня, че едно от изискванията за прилагане на съобразеното с равенството 
между половете бюджетиране е да се предвидят независими бюджетни редове за 
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целенасочени действия, свързани с целите по отношение на равенството между 
половете; поради това отново изисква също така да се определи независим 
бюджетен ред за целта по програма „Права, равенство и гражданство“, посветена 
на насърчаване на равенството между половете и постигане на напредък в 
интегрирането на принципа на равенство между половете;

5. изразява съжаление относно тенденцията от последните години за съкращаване на 
средствата на Съюза за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета 
и потвърждава искането си за увеличаване на средствата за специфичната цел 
„Дафне“ на настоящата програма „Права, равенство и гражданство“ и за запазване 
на това увеличение в програмата „Права и ценности“; призовава да се гарантира 
предоставянето на адекватно финансиране за действия, насочени към борбата с 
насилието срещу жени и момичета, в т.ч. гениталното осакатяване на жени, и 
трафика на хора, особено с цел сексуална експлоатация, в рамките на ефективното 
прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието 
над жени и домашното насилие; призовава Комисията да подкрепя програми и 
мерки, конкретно насочени към борбата с тормоза, включително сексуалния 
тормоз;

6. призовава държавите членки да ратифицират незабавно Конвенцията от Истанбул 
за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, обръщайки 
специално внимание на ролята на Конвенцията за защита на жените и момичетата 
от насилие и произтичащото от това икономическо въздействие за жертвите и 
обществата; призовава съответните фондове на Съюза да бъдат използвани за 
подпомагане на подготовката или продължаване на усилията за прилагане на 
Конвенцията от Истанбул в държавите членки;

7. подчертава необходимостта от продължаване на всички действия, насочени към 
превенцията и борбата с всички форми на насилие срещу жени в рамките на 
програмата, която ще замени програма „Права, равенство и гражданство“ през 
следващия период на МФР, като се разпределят независими бюджетни средства за 
борба с основаното на пола насилие срещу жени и се обръща специално внимание 
на борбата с трафика на хора и сексуалната експлоатация, както и на културата на 
честта и насилието, свързано със защитата на честта;

8. подчертава необходимостта от специално финансиране за подкрепа на най-
уязвимите жени и момичета в нашето общество, и по-специално жените с 
увреждания, жените бежанци и жертвите на трафик и злоупотреби; подкрепя в 
тази връзка увеличаването както на бюджетните кредити за поети задължения, 
така и на бюджетните кредити за плащания по двете направления на програма 
„Права, равенство и гражданство“;

9. подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните средства в подкрепа 
на достъпа на жените до сексуално и репродуктивно здраве и права както в 
рамките на Съюза, така и извън него, тъй като този достъп е изложен на все по-
голям риск;

10. призовава Съюза да подкрепя организациите и активистите в областта на правата 
на жените и тяхната работа, както и да увеличи тяхното представителство в 
европейските процеси на вземане на решения;
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11. потвърждава искането си за увеличаване на средствата от структурните фондове 
на Съюза за защита на икономическите и социалните права на жените, по-
специално посредством мерки за увеличаване на участието на жените на пазара на 
труда и инвестициите във висококачествени обществени услуги за полагане на 
грижи;

12. подчертава, че е важно да се използват европейските структурни и инвестиционни 
фондове, а именно Европейският фонд за развитие на регионите (ЕФРР) и 
Европейският социален фонд (ЕСФ), за насърчаване на заетостта на жените, 
включително чрез финансиране на висококачествени и достъпни заведения за 
полагане на грижи;

13. призовава за отпускане на бюджетни средства в подкрепа на предприемачеството 
сред жените и икономическата независимост на жените и за гарантиране и 
насърчаване на достъпа на жените до специализирано професионално обучение, 
достъпни заеми и капиталово финансиране чрез програми и фондове на Съюза, 
като например Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките 
и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и Европейския социален 
фонд (ЕСФ), за да се осигури максимално участие на жените на пазара на труда, 
по-специално самотните майки, полагащите грижи жени и жените, които се 
връщат на пазара на труда след дълго прекъсване, с цел да се повиши тяхната 
пригодност за заетост; по отношение на тези фондове, които следва да разполагат 
с достатъчно средства, призовава за подкрепа за насърчаването на равенството 
между половете чрез образование и здравеопазване, както и за по-голямо 
интегриране на перспективата за равенство между половете и на целта за 
постигане на равенство между половете чрез всяка програма;

14. отбелязва със загриженост малкия брой студентки, които изучават свързани с 
ИКТ въпроси, и отново изтъква необходимостта от възстановяване на 
предложения от Комисията бюджет в тази област; допълва, че с оглед на 
преодоляването на цифровото разделение между половете, трябва да има 
подходящо финансиране за подобряване на образованието, за подкрепа на жените 
предприемачи в сектора на цифровите технологии и за засилване на кампаниите 
за повишаване на осведомеността;

15. подчертава необходимостта от преодоляване на цифровото разделение между 
жените и мъжете, което води до значителни различия на пазара на труда, чрез 
заделяне на средства за образование и обучение, както и подкрепа за 
самостоятелно заетите жени;

16. подчертава необходимостта от заделяне на ресурси, за да се насърчи интересът на 
жените към цифровата икономика и сектори като ИКТ и науките, технологиите, 
инженерството и математиката, както и за да им се окаже подкрепа в този 
контекст;

17. подчертава значението на адекватното заделяне на финансиране за инициативата 
за младежка заетост (ИМЗ) с цел борба с особено високите равнища на младежка 
безработица; призовава за осигуряване на равно участие на момичетата и младите 
жени в мерките, обхванати от тази инициатива, и за обръщане на специално 
внимание на предлагането на качествено обучение и заетост за тях, особено в 
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секторите на цифровизираната икономика, ИКТ и науките, технологиите, 
инженерството и математиката, където жените са значително по-слабо 
представени както от гледна точка на образованието и обучението, така и от 
гледна точка на заетостта, което води до цифрово разделение между жените и 
мъжете; счита, че мерки като ИМЗ следва да допринасят не само за 
подпомагането на младите хора при присъединяването към работната сила, но и 
за насърчаването на качествената заетост; потвърждава, че следва да се обърне 
специално внимание и на финансирането на качествено обучение по въпроси като 
сексизма, сексуалния тормоз, тормоза и словото на омразата, като се насърчава 
равното участие на момичетата и младите жени, както и на момчетата и младите 
мъже;

18. припомня, че много голям брой от влизащите в ЕС бежанци и лица, търсещи 
убежище, са жени и деца; подчертава, че интегрирането на принципа на равенство 
между половете е също така сред основополагащите принципи на фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), и повтаря призива си измерението, 
свързано с равенството между половете, да бъде взето предвид и в политиките в 
областта на миграцията и убежището чрез отпускане на специални средства за 
предотвратяване на насилието, основано на пола, и осигуряване на достъп до 
здравеопазване и репродуктивно здраве и права;

19. подчертава, че е изключително важно да се осигури подходящ бюджет за човешко 
развитие с цел постигане на целите на Програмата до 2030 г. и ЦУР, включително 
ЦУР5; припомня ангажимента на Съюза да инвестира 20% от официалната помощ 
за развитие в областта на човешкото развитие и призовава за подходящо 
разпределяне на средствата за човешко развитие в подкрепа на мерки и проекти, 
насочени към изкореняване на бедността сред жените и децата; по-добра 
интеграция на пазара на труда; премахване на разликите в заплащането между 
мъжете и жените; борба с насилието срещу жени, деца и младежи; както и 
подобряване на достъпа и предоставянето на здравни грижи, включително 
сексуално и репродуктивно здраве и права, образование, равенство между 
половете и социална закрила в рамките на програмата за глобалните обществени 
блага и предизвикателства;

20. призовава бюджетът за справяне с гениталното осакатяване на жени да продължи 
да се разпределя в рамките на програмите за външни действия, включително 
Инструмента за сътрудничество за развитие;

21. подчертава, че през последното десетилетие, с избухването на икономическата и 
финансова криза, в рамките на държавите членки и между тях се задълбочиха 
икономическите и социалните неравенства, неравенствата на пазара на труда и 
свързаните с пола неравенства; припомня важната роля на Европейския институт 
за равенство между половете за повишаването на осведомеността относно мащаба 
и причините за неравенството между половете в Съюза и призовава бюджетът, 
щатното разписание и независимостта на Института да бъдат адекватно 
обезпечени с ресурси, което ще гарантира безпроблемното функциониране на 
Института и изпълнението на амбициозни проекти; също така призовава за 
отпускането на повече ресурси за бюджетния ред „Насърчаване на недопускането 
на дискриминация и на равенството“;
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22. отбелязва, че през 2019 г. Европейският институт за равенство между половете 
установи, че интегрирането на принципа на равенство между половете се третира 
като тема, която оказва слабо въздействие върху действителното съдържание на 
програмите за финансиране; поради това призовава за строги и всеобхватни мерки 
за подобряване на усилията за интегриране на принципа на равенство между 
половете, включително нов акцент върху насърчаването на отчетността и 
прозрачността при фискалното планиране и увеличаване на съобразеното с 
равенството между половете участие в бюджетния процес;

23. препоръчва по-конкретно да се увеличи финансирането за насърчаване на 
закрилата на майчинството, родителството и грижите в ранна детска възраст чрез 
подходящи програми; призовава за тази цел в бюджета на ЕС за 2020 г. да се 
отдаде специално значение на здравето на майките и децата; освен това 
препоръчва да се гарантират средства за защитата, насърчаването и подкрепата на 
кърменето, допринасяйки по този начин за усилията за постигане на целта на 
Световната здравна организация 50% от бебетата в световен мащаб да бъдат 
хранени основно с майчино мляко през първите шест месеца от живота си до 
2025 г., което ще изисква, наред с други мерки, да се гарантира, че отпускът по 
майчинство и бащинство е достатъчно дълъг и достатъчно добре заплатен;

24. призовава за отпускане на бюджетни средства за специфичните нужди на 
различни групи жени, които са изправени пред разнообразна гама от 
икономически предизвикателства, включително, но не само: свързаната с 
месечния цикъл бедност сред младите момичета, икономическото лишение на 
самотните пенсионирани жени и разликата в пенсиите между жените и мъжете, 
неплатения труд, свързан със задълженията за полагане на грижи, и липсата на 
време сред майките и полагащите грижи жени, както и социално-икономическото 
изключване и дискриминацията в областта на заетостта срещу жени от 
африкански, азиатски и малцинствен етнически произход.
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