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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:

1. подчертава, че съгласно разпоредбите на Договора равенството между мъжете и 
жените е основен принцип на Европейския съюз;

2. отново призовава за използването на подход на бюджетиране съобразно принципа 
на равенство между половете във всички действия на ЕС;

3. подчертава необходимостта от адекватно финансиране за действията, посочени в 
стратегията на Комисията за равенство между мъжете и жените за периода 2010–
2015 г.;

4. подчертава необходимостта от разпределянето на повече средства за борбата срещу 
всички форми на дискриминация спрямо жените; призовава Комисията да 
разпредели финансови средства за преодоляване на разликата в заплащането между 
половете;

5. настоятелно призовава Комисията да състави и изпълни съответните бюджетни 
редове в своите законодателни предложения с цел увеличаване на броя на жените в 
управителните съвети;

6. потвърждава значението на адекватното финансиране за Европейския институт за 
равенство между половете;

7. изразява съжаление, че голям брой жени продължават да живеят в бедност или са 
застрашени от бедност; призовава Комисията да отдели специално внимание на 
този проблем при изготвянето и изпълнението на съответните бюджетни редове;

8. изисква от Комисията да започне пилотни проекти в следните области:

– мерки, насочени към идентифициране на наличните форми на икономическа 
подкрепа за домакинствата с един родител в Европа,

– мерки, насочени към увеличаване на броя на жените на всички нива на висшето 
ръководство,

– мерки, насочени към анализ на връзките между насилието над жени и начина на 
представяне на жените в медиите и рекламата,

– мерки, насочени към оспорване на стереотипите, свързани с жертвите на 
изнасилване и сексуално насилие;

9. призовава Комисията да включи средства, разпределени за дейности в областта на 
равенството между половете, в бюджета за 2013 г. – Европейска година на 
гражданството;
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10. подчертава значението на програмата „Дафне“ и продължаването на финансираните 
в достатъчна степен действия, които са насочени към премахването на насилието 
над жени;

11. подчертава важността на бюджетните редове за равенство между половете и борба с 
дискриминацията по програмата „Прогрес“;

12. подчертава необходимостта от адекватното финансиране за мерките за насърчаване 
на равенството между половете в трети държави;

13. признава, че настоящият бюджет се изготвя в условията на строги икономии;
подчертава значението на ефективното финансиране от ЕС.


