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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:

А. като има предвид, че равенството между половете е една от ценностите, на които 
се основава Съюзът, и че Съюзът е поел ангажимент да насърчава интегрирането 
на принципа на равенство между половете във всички свои действия, както е 
предвидено в член 8 от ДФЕС;

Б. 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;

1. припомня, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) беше 
създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между половете в 
Съюза и да го укрепва, включително интегрирането на принципа на равенство 
между половете във всички съответни политики на Съюза и в националните 
политики, които произтичат от тях, борбата срещу дискриминацията, основана на 
пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно 
равенството между половете, и приветства отдаването на приоритет на работата в 
няколко области, с резултати с високо качество и голяма видимост, без да се губи 
акцентът върху интегрирането на принципа на равенство между половете;

2. приветства факта, че обсегът на комуникационните дейности на EIGE е нараснал 
значително през 2017 г. и че неговите публикации са получили положителни 
отзиви от потребителите, което е допринесло за разпространението на посланията 
за равенство между половете и за повишаване на осведомеността на гражданите в 
Съюза;

3. приветства участието на EIGE и ценния му принос относно свързаните с половете 
аспекти в мрежата на европейските агенции в областта на правосъдието и 
вътрешните работи;

4. приема за сведение, че EIGE е постигнал напредък по някои препоръки на 
външната оценка (2015 г.); приветства усилията на EIGE за преминаване към 
водена от проекта организация, която ще увеличи вътрешните полезни 
взаимодействия и ще насърчи споделянето на знания между отделите; оценява 
факта, че EIGE е започнал изпълнението на план за действие във връзка с 
препоръките и призовава Института да продължи този процес с цел подобряване 
на управлението и ефикасността;

                                               
1 https://rm.coe.int/1680596143
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5. приветства продължаващото сътрудничество между EIGE и комисията по правата 
на жените и равенството между половете и приветства приноса на EIGE към 
непрекъснатите усилия на комисията, включително за изучаването и 
насърчаването на бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и за 
свързаните с пола аспекти на трафика на хора; в това отношение приветства по-
специално приноса на EIGE за интегриране на принципа на равенство между 
половете в Директивата за борба с трафика на хора и Директивата за правата на 
жертвите;

6. изтъква необходимостта от тясно сътрудничество между EIGE не само с 
комисията по правата на жените и равенството между половете, но и с други 
парламентарни комисии, за да се постигне по-добро интегриране на принципа на 
равенство между половете в политиките и действията; призовава да бъде 
отпуснато допълнително финансиране за EIGE с цел увеличаване на броя на 
персонала, което ще позволи на EIGE да предоставя помощ на своите ключови 
заинтересовани страни, например в използването на бюджетиране, съобразено с 
равенството между половете, както и на други инструменти за интегриране на 
принципа на равенство между половете;

7. подкрепя работата на EIGE, която чрез проучвания и изследвания позволява на 
комисията FEMM да получава данни от съществено значение за правилното 
извършване на дейността ѝ, като предоставя официални, висококачествени данни 
без идеологически влияния;

8. приветства постиженията на EIGE през 2017 г., по-специално обявяването на 
Индекса за равенството между половете за 2017 г. (Индекса), разработването на 
хармонизирани определения и показатели относно насилието, основано на пола, 
както и разширената платформа и инструментите на EIGE за интегриране на 
принципа на равенство между половете; оценява новата характеристика на 
Индекса, която се съсредоточава върху разликите между отделните групи жени и 
мъже, както и факта, че от 2019 г. Индексът ще бъде актуализиран ежегодно; 
призовава за разработване на повече методологични инструменти, за да се 
гарантира по-добре интегрирането на принципа на равенство между половете във 
всички политики и действия; 

9. приема за сведение, че EIGE е предприел последващи действия във връзка с 
докладите относно сексуалния тормоз на жени работници и стажанти в агенцията; 
подчертава, че агенцията трябва да бъде пример в борбата срещу сексуалния 
тормоз и да гарантира сигурност и достойнство за целия си персонал; подкрепя 
EIGE в прилагането на политиката му на нулева толерантност към сексуалния 
тормоз;

10. настоятелно препоръчва да се възложи на EIGE, в качеството му на експертен 
център на Европейския съюз по въпросите на равенството между половете, да 
наблюдава прилагането на Конвенцията от Истанбул;

11. изразява съжаление относно обстоятелствата, свързани с постоянен риск от 
бюджетни съкращения и липса на човешки ресурси, при които EIGE трябва да 
работи;
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12. оценява работата на EIGE по темата за цифровизацията и приветства неговия 
проект, който е съсредоточен върху равновесието между професионалния и 
личния живот, разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, както и 
върху разработването на инструмент за парламенти, отчитащи равенството между 
половете;

13. отбелязва, че според Сметната палата годишните отчети на EIGE дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 
31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, за паричните 
потоци и за промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и 
счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

14. отбелязва, че според Сметната палата приходите и плащанията, свързани с 
годишните отчети на EIGE за финансовата година, приключила на 31 декември 
2017 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

15. приветства приключването на наблюдението на Сметната палата за 2016 г. на 
размера на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за дял III 
(оперативни разходи); призовава EIGE да вземе предвид коментара на Сметната 
палата относно публикуването на своите обявления за свободни длъжности на 
уебсайта на Европейска служба за подбор на персонал с цел повишаване на 
прозрачността и информираността, за да се позволи на гражданите да разглеждат 
на едно място всички обявления, публикувани от различните европейски 
институции и агенции;

16. счита, въз основа на наличните понастоящем данни, че директорът на EIGE може 
да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на EIGE 
за финансовата 2017 година.
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