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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:

- като взе предвид проучването за оценяване на осъществимостта и възможностите 
за въвеждане на елементи на бюджетиране, съобразено с принципа за равенство 
между половете, в бюджетния процес на ЕС1,

А. като има предвид, че все още съществува неравенство между жените и мъжете и че 
е неизбежно наличието на бюджетни редове, насочени конкретно към половете, с 
цел да се премахне неоправданото неравенство между двата пола,

Б. като има предвид, че възможността за ясно различаване на свързаните с половете 
разходи би спомогнала за допълнителното насърчаване на равенството между 
половете,

1. напомня на Комисията, че съгласно член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз насърчаването на равенството между мъжете и жените е основен 
принцип на Европейския съюз и следва да се съблюдава при всички дейности на 
Европейския съюз, поради което също следва неговото прилагане да може да се 
проследява при освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Европейския съюз;

2. изразява съжаление, че все още не се прилага бюджетиране, съобразено с принципа 
за равенство между половете; поради това отново отправя своето искане към 
Комисията да предприеме допълнителни стъпки, за да осигури, че интегрирането 
на принципа за равенство между половете се прилага при бюджетното планиране;

3. посреща със задоволство изготвеното от Комисията проучване на осъществимостта 
на бюджетиране, съобразено с принципа за равенство между половете, и призовава 
всички партньори по бюджетния процес на Европейския съюз да вземат предвид 
проучването при подготовката, прилагането или извършването на одити на 
бюджета;

4. призовава Комисията да положи допълнителни усилия за разработване на 
специфични данни за половете, които да могат да бъдат включени в докладите за 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, тъй като въз 
основа на твърде ограничените данни, предоставяни досега, не може да се направи 
подходящ преглед на ситуацията;

5. приканва Сметната палата в своите доклади за освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета да посвети отделна част на аспектите, свързани 
с равенството между половете;

                                               
1 Европейска комисия - специфичен договор ABAC 132007 на ГД „Бюджет“, в рамките на рамков 
договор BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 - окончателен доклад от май 2008 г. А.
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6. приветства факта, че механизмите за финансиране за 2007-2013 г. бяха опростени, 
но изразява съжаление във връзка с това, че въпреки това подобрение през 2008 г. 
при голям брой възстановявания на суми по проекти в рамките на политиката на 
сближаване (която обхваща Европейския социален фонд и равенството между 
половете) отново се наблюдаваха грешки; поради това призовава Комисията да 
осигури по-висока ефективност на механизмите за финансиране.
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