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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по бюджети, да включи в своя доклад следните предложения:

Позовавания в преамбюла на акта и/или съображения

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС),

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

А. като има предвид, че подходът на Комисията по отношение на свързаните с 
равенството между половете аспект в следващата МФР се стреми към по-голяма 
гъвкавост при посрещането на предстоящите предизвикателства пред жените, но 
съществува опасност липсата на целево разпределяне на конкретни средства да 
доведе до по-ниско равнище на финансиране в сравнение с настоящата МФР;

Б. като има предвид, че настоящото предложение за МФР за периода 2014—2020 г. не 
отразява значението на увеличаването на инвестициите в равенството между 
половете и правата на жените, наред с другото като необходима ответна реакция на 
настоящата икономическа и финансова криза;

Препоръки

i) подчертава, че интегрирането на принципа на равенство между половете и 
специалното разпределяне на средства трябва да вървят ръка за ръка и че 
следователно специалното разпределяне на средства не може да бъде заменено от 
хоризонтални цели; призовава за двоен подход, който ще гарантира ефективност и 
предвидимост и ще се приема като правило при всички ключови инструменти за 
финансиране;

ii) призовава Комисията и Съвета да приложат бюджетни процеси, отчитащи 
свързаните с пола проблеми, в МФР за периода 2014—2020 г.; подчертава, че 
Регламентът относно МФР следва да включва указания към Комисията тя да 
прилага социалното измерение на пола в бюджетната процедура на ЕС и при 
използването на различните инструменти за финансиране; 

iii) подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за действия в 
областта на равенството между половете по отношение на заетостта и растежа, 
както и на правата и демокрацията; призовава Комисията и Съвета да установят 
равенството между половете като конкретна цел в програмата „Права и 
гражданство“, както и да запазят програмата „Дафне“ като независима подпозиция 
в същата програма; 

iv) призовава Комисията и Съвета да включат целите за равенство между половете в 
регламентите за структурните фондове, както и в рамките на ключови програми на 
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ЕС за финансиране (здраве и околна среда, образование, младеж, икономика и др.) 
и да гарантират, че те са придружени от целево финансиране; 

v) призовава Комисията и Съвета да гарантират непрекъснато целево финансиране за 
Европейския институт за равенство между половете, без никакво намаляване; 

vi) подчертава, че стратегията на Комисията за равенство между жените и мъжете за 
периода 2010—2015 г. и стратегията за 5-годишния период след 2015 г., както и 
годишните доклади за равенството между половете следва да се използват като 
основна информация за това към кои области и как следва да бъдат насочени 
разходите; 

vii) отбелязва, че създаването на програми за финансиране от голям мащаб ще попречи 
на по-малките НПО, включително на организации на жените, да се възползват от 
финансиране от ЕС за проекти; призовава да се продължи отпускането на 
безвъзмездни средства в по-малък размер наред с тези в по-голям размер, за да се 
гарантира, че по-малките НПО ще продължат да имат достъп до финансиране от 
ЕС в бъдеще;

viii) посочва, че равенството между половете трябва да бъде заявено много по-ясно като 
цел и да бъде съчетано с целево финансиране във всички външни действия и 
програми на ЕС; 

Промени

Промяна 1

Изменено предложение за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—2020 
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Промяна

(14а) Годишните бюджетни 
процедури, прилагани за МФР за 
периода 2014—2020 г., ще интегрират 
елементите, отчитащи свързаните с 
пола проблеми, като вземат предвид 
това как общата финансова рамка на 
Съюза допринася за повишаване на 
равенството между половете (и 
гарантира интегриране на принципа 
на равенство между половете). 

Or. en
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Промяна 2

Изменено предложение за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014—2020
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Промяна

Европейският парламент, Съветът и 
Комисията (наричани по-нататък 
„институциите“) предприемат всички 
мерки за улесняване на годишната 
бюджетна процедура. 

Европейският парламент, Съветът и 
Комисията (наричани по-нататък 
„институциите“) предприемат всички 
мерки за улесняване на годишната 
бюджетна процедура и гарантират 
бюджетни процеси, отчитащи 
свързаните с пола проблеми, през 
всичките й етапи.

Or. en


