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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:

А. като има предвид, че Европейският съюз се основава, наред с останалото, на 
ценността равенство между половете и че член 8 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз посочва, че насърчаването на това равенство е основен 
принцип на Съюза, който изисква равенството между половете да бъде включено 
във всички негови политики и дейности и разглеждано на всички равнища на 
бюджетния процес посредством интегриране на принципа на равенство между 
половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете;

Б. като има предвид, че неравенството е нарастващ проблем в Съюза, както се вижда 
от настоящото отстъпление от правата на жените и равенството между половете, 
и като има предвид, че бюджетът на Съюза трябва във все по-голяма степен да 
бъде изготвян така, че да дава съществен принос за опазването и развитието на 
социалните права и за подобряването на равенството между половете и 
положението на жените;

В. като има предвид, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е 
прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в 
бюджетния процес и означава съобразена с половете оценка на бюджета, 
включване на перспективата на половете на всички равнища от бюджетния 
процес и преструктуриране на приходите и разходите с цел насърчаване на 
равенство между половете1;

Г. като има предвид, че жените прекарват повече време от мъжете в неплатено 
полагане на грижи, което е една от основните причини за недостатъчната 
представеност на жените на пазара на труда; като има предвид, че търсенето на 
висококачествени, достъпни и на приемливи цени заведения за грижи за деца и 
дългосрочни грижи е по-голямо от настоящото предлагане и някои семейства в 
неравностойно положение срещат трудности при намирането на частни услуги за 
полагане на грижи;

Д. като има предвид, че Европейският парламент отправи многократно призиви за 
предоставяне на подходящо финансиране и за поддържане на възможно най-висок 
приоритет за специфичната цел „Дафне“ в рамките на програмата „Права, 
равенство и гражданство“ с цел защита на жените и момичетата от насилие;

Е. като има предвид, че бюджетите, съобразени с равенството между половете, и 
свързаните с тях политики, чиято цел е да допринесат за постигането на равенство 
между половете, водят до по-устойчив и приобщаващ растеж и заетост и 
увеличават прозрачността и отчетността на публичните разходи;

Ж. като има предвид, че сред основните цели на предложението за проект на общ 
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бюджет на Европейския съюз за 2019 г. са стратегическите инвестиции и 
устойчивото развитие, така че да се подкрепя 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; като има предвид, че е необходимо, 
като се поставя специален акцент върху равенството между половете в тези 
области, да се преодолее значителното неравенство между половете и недостигът 
на умения в целия Съюз в секторите на информационните и комуникационните 
технологии и на науките, технологиите, инженерството и математиката;

З. като има предвид, че някои международни организации като МВФ силно 
насърчават съобразено с половете бюджетиране като стандартен инструмент за 
добро управление в публичните финанси и считат бюджетирането, съобразено с 
равенството между половете, за добро бюджетиране; като има предвид, че ОИСР 
признава бюджетирането, съобразено с равенството между половете, за ключов 
инструмент за осъществяване на равенство между половете в контекста на 
публичните финанси; като има предвид, че съвместната декларация на ЕП, Съвета 
и Комисията, приложена към МФР за периода 2014 – 2020 г., ангажира трите 
институции да „включват, когато е уместно, съобразени с пола елементи в 
бюджета на ЕС“, но като има предвид, че в „Стратегическия ангажимент за 
равенство между половете“ за 2016 – 2020 г. на Комисията се заявява, че 
„бюджетирането, съобразено с равенството между половете, не се прилага 
систематично в общия бюджет на ЕС“;

И. като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между 
половете и равните възможности, и като има предвид, че следователно жените и 
мъжете следва да се ползват в еднаква степен от публичните средства и услуги; 
като има предвид, че въпреки поетите на високо равнище политически 
ангажиментите на ЕС по отношение на равенството между половете и 
интегрирането на принципа на равенство между половете, в решенията за 
изразходване на средства не се взема под внимание равенството между половете 
във всички области на политиката;

Й. като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки колективно са най-
големият донор на глобална помощ за развитие в света, като осигуряват над 50% 
от цялата такава помощ; като има предвид, че намаляването на помощта от 
другите донори в областите на сексуалното и репродуктивното здраве и права 
(СРЗП) и репродуктивното здраве на жените изисква увеличаване на настоящото 
финансиране на Съюза, по-конкретно в тези области, където измерението на пола 
е особено значимо;

К. като има предвид, че ЕС се ангажира в съвместната декларация относно 
търговията и икономическото овластяване на жените да постигне напредък и да 
направи политиките си в областта на търговията и развитието в по-голяма степен 
съобразени с половете, за да може да докладва по този въпрос през 2019 г.; като 
има предвид, че Парламентът прие резолюция относно равенството между 
половете в търговските споразумения на ЕС, в която призовава за няколко нови 
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мерки в областта на равенството между половете и търговията, за които са 
необходими силни бюджетни и политически ангажименти;

Л. като има предвид, че трафикът на хора е ужасно престъпление, което застрашава 
най-онеправданите членове на обществото, главно жени и момичета, 
експлоатирани в индустрията на проституцията;

1. призовава Комисията и Съвета систематично да използват бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете, във всички публични разходи, 
включително когато договарят и конкретизират следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР), с цел съобразяване с равенството между половете и 
постигане на целите за устойчиво развитие чрез стимулиране и осъществяване на 
ЦУР 5 относно равенството между половете и интегриране на принципа на 
равенство между половете във всички ЦУР;

2. поема ангажимент да гарантира насърчаването и защитата на равенството между 
половете и на правата на жените и момичетата в бюджетната процедура за 2019 г.; 
призовава държавите членки и Комисията да включат бюджетирането, съобразено 
с равенството между половете, във всички бюджетни редове, а не само в 
програмите, в които въздействието на равенството между половете е най-
очевидно, така че бюджетните приходи и разходи да насърчават равенството 
между половете и правата на жените;

3. изразява загриженост, че въпреки силните междуинституционални и политически 
изявления, целите за равенство между половете не са изрично посочени в 
бюджетните документи на ЕС, нито се вземат предвид на всички етапи от 
бюджетния процес, и че през последните години проследяването на бюджетните 
задължения за насърчаване на равенството между половете е станало невъзможно 
поради заличаването на конкретни бюджетни редове за равенство между 
половете; подчертава необходимостта от обвързване на целите за равенство 
между половете със специално разпределени бюджетни средства; добавя, че тези 
средства следва да служат както за интегриране, така и за целеви действия, тъй 
като двойният подход е от ключово значение за положителното въздействие 
върху равенството между половете;

4. припомня, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е едно 
от измеренията на по-широка стратегия за интегриране на принципа за равенство 
между половете, и изтъква значението на прилагането на принципа на равенство 
между половете във всички етапи на цикъла на политиката; подчертава, че при 
създаването на нови политики и органи е налице ясна възможност за правилно 
прилагане на принципа за равенство между половете;

5. подчертава, че „един съвременен, целенасочен бюджет на ЕС“ не може да бъде 
постигнат без ясна и всеобхватна перспектива за равенство между половете, която 
е от ключово значение, за да се даде възможност за по-добро и по-ефективно 
вземане на решения, което от своя страна допринася за осигуряване на ефективно 
използване на публичните средства и на добавената стойност на ЕС във всички 
негови действия;

6. изисква цялостен подход при създаването на новия Европейски орган по труда, 
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чрез въвеждане на изискване за прилагане на бюджетиране, съобразено с 
равенството между половете, в Регламента за Европейския орган по труда, и на 
отделен бюджетен ред в бюджета за 2019 г. за прилагане на принципа за 
равенство между половете в рамките на правомощията на Европейския орган по 
труда;

7. потвърждава отново искането си за увеличаване на средствата, например по линия 
на Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Кохезионния 
фонд на ЕС, с цел отстояване на икономическите и социалните права на жените, 
особено чрез заетостта на жените и чрез инвестиции във висококачествени и 
финансово достъпни обществени услуги за полагане на грижи, и намаляване на 
неравенството между половете, включително чрез използване на съществуващите 
инструменти на равнището на Съюза и на държавите членки и чрез определяне на 
отделен бюджетен ред за тази цел;

8. призовава за финансови средства за подпомагане на предприемачеството на 
жените и за обезпечаване и насърчаване на достъпа на жените до кредити и 
капиталово финансиране чрез фондове и програми на Съюза като Програмата за 
конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия 
(COSME), „Хоризонт 2020“ и Европейския социален фонд;

9. призовава за осигуряване на равно участие на момичетата и младите жени в 
мерките, обхванати от инициативата за младежка заетост, 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;

10. призовава държавите членки да гарантират добре структурирани съобразени с 
половете бюджетни инициативи, които насърчават равенството между половете 
чрез образование и здравни услуги, по-специално широкообхватно сексуално 
образование и услуги в областта на СРЗП;

11. припомня, че едно от изискванията за прилагане на равенството между половете е 
да се предвидят независими бюджетни редове за цели, свързани с равенството 
между половете, определени в дадена програма; подчертава необходимостта от 
увеличаване на ресурсите за борба с всички форми на насилие срещу жени и 
момичета, както и с основаното на пола насилие срещу ЛГБТКИ лица, 
включително чрез разпределяне на отделен бюджетен ред за програмата „Дафне“ 
и за насърчаване на равенството между половете и засилване на интегрирането на 
принципа на равенство между половете в рамките на програмата „Права, 
равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г. с най-малко същото равнище 
на разходите като през 2011 г., и с оглед на подготовката за следващата 
многогодишна финансова рамка, необходимостта от предвиждане на специален 
бюджетен ред за тази конкретна цел; призовава да се гарантира наличието на 
устойчиво и достатъчно финансиране за действия, насочени към ефективното 
прилагане на Конвенцията от Истанбул, с особено внимание и финансово 
подпомагане за продължаващото професионално обучение на съдебните и други 
служители, които разглеждат жалби за сексуален тормоз и основано на пола 
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насилие;

12. призовава ЕС и държавите членки да включат конкретни мерки и да заделят 
подходящи финансови ресурси за борба с насилието срещу жени и момичета и за 
гарантиране на защитата от насилие на жените мигранти и бежанки, както и на 
жените с нередовен статут; настоява за целенасочени инвестиции за гарантиране 
на правата и безопасността на жените в цялата процедура по предоставяне на 
убежище;

13. припомня, че много голям брой от влизащите в ЕС бежанци и лица, търсещи 
убежище, са жени и деца; подчертава, че интегрирането на принципа на равенство 
между половете е също така сред основополагащите принципи на фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), и повтаря призива си измерението, 
свързано с равенството между половете, да бъде взето предвид в политиките в 
областта на миграцията и убежището чрез отпускане на специални средства за 
предотвратяване на насилието, основано на пола, и осигуряване на достъп до 
здравеопазване и репродуктивно здраве и права;

14. призовава Съюза и неговите държави членки да увеличат усилията си за 
премахване на трафика на жени и момичета за сексуална експлоатация чрез 
подходящи бюджетни задължения в целия Съюз и все повече да инвестират в 
правата и защитата на жертвите, както и в действия за намаляване на търсенето на 
жени и момичета, които са жертва на трафик;

15. призовава Съюза и държавите членки да насърчават организациите за права на 
жените, овластяването на момичетата и представителството на жените в процеса 
на вземане на решения чрез помощта на ЕС за развитие; припомня, че е крайно 
необходимо да се увеличи финансирането от Съюза за СРЗП, с цел да се 
противодейства на последиците от недостига на финансиране в резултат на 
възстановяването и разширяването на правилото за „глобално блокиране“ от 
страна на САЩ;

16. подчертава необходимостта да се противодейства на стесняването на 
пространството за гражданското общество и призовава Съвета и държавите 
членки да дадат приоритет на инвестициите в подкрепа и защита на защитниците 
на правата на човека, и по-специално на жените – защитници на правата на 
човека, които в работата си са изправени пред уникални пречки и заплахи, 
свързани с пола, като им предоставят видима политическа подкрепа и признание, 
по-специално посредством безвъзмездни средства за спешна помощ в рамките на 
извънредния фонд на ЕИДПЧ за защитниците на правата на човека, изложени на 
риск;

17. счита, че с оглед на изпълнението на ангажиментите си за постигане на ЦУР 5 и 
по-специално нейната цел за осигуряване на универсален достъп до сексуално и 
репродуктивно здраве и свързаните с това права (СРЗП), Комисията следва да 
включва целево финансиране за СРЗП, включително семейно планиране, чрез 
изрична бюджетна линия за СРЗП или чрез определяне на СРЗП като цел по 
нейните различни бюджетни редове, като здравеопазване, образование, 
овластяване на младите хора, права на човека, пол;
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18. настоятелно призовава Съюза и държавите членки да увеличат подкрепата си за 
социалните, икономическите и културните права на момичетата и жените в 
държавите партньори; в този контекст призовава всички страни да осигурят 
подобрение на прилагането на Втория план за действие относно равенството 
между половете въз основа на резултатите от годишните доклади;

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

20. призовава Съюза да подкрепи разработването на нови мерки, които ще насърчат и 
подкрепят равенството между половете, правата на жените и икономическото им 
овластяване, в своите търговски политики и разпределянето на достатъчни 
финансови ресурси за тези ангажименти.
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