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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 Европейският парламент многократно е отправял искания 
към Комисията за насърчаване и прилагане на интегрирането на принципа на 
равенство между половете, за съобразено с фактора пол бюджетиране и за оценка 
на въздействието от гледна точка на равенството между половете в съответните 
области на политиката на Съюза и към Сметната палата за включване на свързани 
с пола аспекти, включително групирани по пол данни, в докладите ѝ за 
изпълнението на бюджета на Съюза;

1. подчертава, че правата на жените и равенството между половете следва да бъдат 
интегрирани и гарантирани във всички области на политиката; повтаря 
следователно своя призив за прилагане на съобразено с фактора пол бюджетиране 
на всички етапи на бюджетната процедура, включително при изпълнението на 
бюджета и оценката на неговото изпълнение;

2. отново отправя искането си в общия набор от показатели за резултатите от 
изпълнението на бюджета на Съюза да бъдат включени също така и специфични, 
свързани с пола показатели, при надлежно спазване на принципа на добро 
финансово управление, по-специално в съответствие с принципите на 
икономичност, ефикасност и ефективност;

3. повтаря своето искане в бюджетните редовете за програма „Права, равенство и 
гражданство“ (ПРГ) 2014 – 2020 г. да се уточняват средствата, разпределени за 
всяка от целите на програмата, посветена на равенството между половете, с цел 
осигуряване на правилна отчетност на средствата, предназначени за тази цел;

4. отново отправя своя призив за отделен бюджетен ред за специфичната цел 
„Дафне“, за да се покаже ангажиментът на Съюза за борба с насилието срещу 
жени и момичета; призовава за увеличаване на средствата по този бюджетен ред и 
за обръщане на тенденцията на намаляване на средствата, предназначени за 
„Дафне“, през периода 2014 – 2020 г.; призовава за постоянни усилия за 
повишаване на осведомеността относно безвъзмездните средства, включени в 
специфичната цел „Дафне“, както и за мерки, които да направят свързаните с нея 
административни процедури по-удобни за ползване;

5. призовава за изрично упоменаване на равенството между половете във функция 3 
„Сигурност и гражданство“ като основно право на гражданите;

6. повтаря призивите си към Комисията да разглежда възможността за съобразено с 
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фактора пол бюджетиране на всички етапи на бюджетната процедура, 
включително, наред с другото, при изпълнението на бюджета и оценката на 
неговото изпълнение, включително на ЕФСИ, ЕСФ, ЕФРР и „Хоризонт 2020“, с 
цел борба с дискриминацията в държавите членки; подчертава, че при 
планирането, изпълнението и оценката на бюджета следва да се включи общ 
набор от измерими показатели за резултатите и въздействието, които да позволят 
по-добра оценка на въздействието от изпълнението на бюджета върху 
постигането на целите за равенство между половете в съответствие с 
инициативата за ориентиран към резултатите бюджет и за акцент върху 
резултатите;

7. призовава за по-голяма прозрачност и целенасочени действия с цел постигане на 
целите в областта на равенството между половете и правата на жените във 
външната дейност на ЕС, включително в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права;

8. подчертава, че интегрирането на принципа на равенство между половете е сред 
основополагащите принципи и на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 
(ФУМИ) и призовава за включване на целенасочени действия по отношение на 
правата на жените и равенството между половете с конкретни бюджетни редове, 
за да се отчете измерението, свързано с равенството между половете, в рамките на 
политиките в областта на миграцията и убежището.

9. изразява съжаление във връзка с факта, че Европейският фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) не включва свързани с пола аспекти; подчертава, че в ЕФСИ 
следва да бъдат включени свързани с пола аспекти, тъй като ЕС никога няма да се 
възстанови напълно и задоволително от последните икономически кризи, ако не 
се предприемат мерки във връзка с тяхното въздействие върху жените, които в 
повечето случаи са най-силно засегнати;

10. призовава за извършването на оценка на въздействието по признак пол като част 
от общите предварителни условия за финансиране от ЕС, както и за събиране на 
групирани по полов признак данни относно бенефициентите и участниците;

11. подчертава необходимостта от интегриране на свързаните с пола аспекти в 
европейските съдебни системи и изразява съжаление, че подкрепата за съобразени 
с жертвите и чувствителни по отношение на пола процедури в съдебните системи 
не се счита за конкретна цел на програмата „Правосъдие“;

12. изразява съжаление за ниския процент жени, участвали в дейностите по 
насърчаване на предприемачеството сред жените, и изисква полагането на 
значителни усилия в изпълнението на бюджета по отношение на подкрепата за 
предприемачеството и заетостта сред жените;
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