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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 Европейският съюз се основава, наред с другото, на 
ценността равенство между мъжете и жените и че в член 8 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз се посочва, че насърчаването на това 
равенство е основен принцип на Съюза;

Б. като има предвид, че Европейският парламент отправи многократно призиви за 
предоставянето на достатъчно финансиране и за поддържането на възможно най-
висок приоритет за специфичната цел „Дафне“ в рамките на тази програма; като 
има предвид, че Европейският парламент призова за продължаването на всички 
тези действия за борба с насилието срещу жени с разпределянето на независими 
бюджетни средства за „Дафне“ също и в програмата „Права и ценности“ за 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.;

В. 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; като има предвид, че в тази връзка също 
така е важно да се обърне специално внимание на развитието на потенциала на 
жените във всички сектори на икономиката, в т.ч. цифровизираната икономика, 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и науките, 
технологиите, инженерството и математиката;

1. потвърждава искането си за насърчаване на равенството между жените и мъжете, 
като подкрепя интегрирането на принципа на равенство между половете и 
съобразеното с равенството между половете бюджетиране по целесъобразност в 
рамките на бюджетната процедура, включително при приключването на 
преговорите по следващата МФР, както и за използване на бюджетните разходи 
като ефективно средство за насърчаване на равенството между жените и мъжете;

2. потвърждава искането си за увеличаване на средствата за специфичната цел 
„Дафне“ в рамките на настоящата програма „Права, равенство и гражданство“ и за 
запазване на това увеличение в програмата „Права и ценности“; призовава да се 
гарантира предоставянето на финансиране за действия, насочени към борбата с 
насилието срещу жени и трафика на хора в рамките на ефективното прилагане на 
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие;

3. подчертава необходимостта от продължаване на всички действия, насочени към 
превенцията и борбата с всички форми на насилие срещу жени, деца и младежи в 
рамките на програмата, която ще замени програма „Права, равенство и 
гражданство“ през следващия период на МФР, като се разпределят независими 
бюджетни средства за „Дафне“ и се обръща специално внимание на борбата с 
трафика на хора;
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4. призовава за бюджетни средства за подпомагане на предприемачеството и 
икономическата независимост на жените и за обезпечаване и насърчаване на 
достъпа на жените до кредити и капиталово финансиране чрез програми и фондове 
на Съюза като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и 
средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и Европейския социален фонд;

5. приветства факта, че ще продължи да се предоставя финансиране за инициативата 
за младежка заетост; 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, в т.ч. 
в секторите на цифровизираната икономика, ИКТ и науките, технологиите, 
инженерството и математиката;

6. припомня важната роля на Европейския институт за равенство между половете и 
призовава бюджетът, щатното разписание и независимостта му да се запазят.


