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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:

– като взе предвид Специален доклад № 17/2009 на Европейската сметна палата 
относно дейностите за професионално обучение за жени, съфинансирани от 
Европейския социален фонд, 

– 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 в посоченото по-горе проучване на осъществимостта за 
бюджетиране, съобразено с принципа за равенство между половете, се посочва, че 
бюджетирането, съобразено с принципа за равенство между половете, може да се 
прилага на всички етапи от бюджетния процес, от планирането до подготовката за 
одита и оценката на бюджета,

1. припомня на Сметната палата и 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 във всички негови 
дейности; по тази причина въпросите, свързани с пола, следва да бъдат вземани 
предвид на всички етапи от бюджетната процедура, включително при подготовката, 
изпълнението и одита на бюджета на Европейския съюз;

2. припомня на Сметната палата и на Комисията констатациите и препоръките в 
посоченото по-горе проучване на осъществимостта за бюджетиране, съобразено с 
принципа за равенство между половете; 

3. приветства Специален доклад № 17/2009 на Европейската сметна палата относно 
дейностите за професионално обучение за жени, съфинансирани от Европейския 
социален фонд, и би приветствал други специални доклади на Сметната палата 
относно изпълнението и по-нататъшните действия за насърчаване на равенството 
между половете;

4. изразява съжаление предвид слабостите, посочени в специалния доклад, във връзка 
с установяването на мерките и подбора на проектите, на които е направен одит от 
Сметната палата, както и пропуските, свързани с мониторинга на резултатите от 
програмите; 

5. отбелязва препоръките на Сметната палата в специалния доклад бъдещите 
оперативни програми да бъдат създавани във връзка с анализа на условията на 
пазара на труда и в държавите членки да се въведе добре планирана процедура за 

                                               
1 Европейска комисия, ГД „Бюджет и финансово планиране“, Специфичен договор ABAC 132007 
съгласно рамков договор BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922, Окончателен доклад – май 2008 г. A.
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подбор;

6. призовава Сметната палата да вземе предвид бележката на Комисията в годишния 
доклад за изпълнението на бюджета по отношение на бюджетни редове 4 и 13, 
съгласно която те имат по-широк обхват и включват, наред с другото, политиката за 
равенство между половете;

7. изразява съжаление предвид забележките на Сметната палата в годишния доклад 
относно неоправданите разходи при изпълнението на програма „Дафне ІІ“; 
настоятелно призовава Комисията да проследи положението и да гарантира 
правилно изпълнение на програма „Дафне“ в бъдеще;

8. отново отправя искане към Комисията и Сметната палата в доклада относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета да се 
включва информация относно политиките за интегриране на равенството между 
половете и специфични данни за половете.


