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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 Европейският съюз, 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 Договора за функционирането на 
Европейския съюз (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 оценки 
на въздействието от гледна точка на равенството между половете във всички 
области на политиката на Съюза и към Сметната палата за включване на свързани 
с пола аспекти, включително разбити по пол данни, в докладите ѝ за 
изпълнението на бюджета на Съюза;

В. като има предвид, че равенството и принципите на правовата държава са 
основополагащи ценности на Съюза, и европейските институции имат за цел да ги 
насърчават в съответствие с член 13 от Договора за Европейския съюз (ДЕС); като 
има предвид, че тази отговорност следва да бъде споделена и от държавите 
членки в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, 
параграф 3 от ДЕС; 

1. подчертава, че правата на жените и равенството между половете като аспект 
следва да бъдат интегрирани и гарантирани във всички области на политиката; 
отново призовава следователно 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. призовава Комисията да продължи да полага усилия за укрепване на принципите 
на правовата държава в Съюза, по-специално на тези законодателни предложения, 
които имат за цел защита на бюджета на Съюза в случай на широко 
разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите 
членки. в този смисъл призовава Комисията да проучи основната мисия на 
лицата, на които се предоставят средства от Съюза; да не отпуска финансиране на 
група, която се стреми да използва средства на Съюза за целите на ограничаване 
на правата, по-специално правата на жените;

3. отбелязва, че съобразеното с фактора пол бюджетиране е част от обща стратегия 
относно равенството между половете, и следователно подчертава, че 
ангажиментът на институциите на Съюза в тази област е от основно значение; във 
връзка с това изразява съжаление, че не е приета стратегия на Съюза за равенство 
между половете за периода 2016 – 2020 г., и призовава Комисията да засили 
статуса на своя нов стратегически ангажимент за равенство между половете, като 
го приеме под формата на съобщение;
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4. изразява своята загриженост във връзка с взаимовръзката между нападенията 
върху принципите на правовата държава и враждебните реакции срещу 
равенството между половете и правата на жените; призовава този въпрос да бъде 
разгледан по линия на  процедурата по член 7 срещу съответните държави членки.

5. повтаря своето искане в бюджетните редове за програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 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;

6. изразява съжаление относно тенденцията през последните години за намаляване 
на средствата на Съюза за борба с всички форми на насилие срещу жени и 
момичета и потвърждава отново искането си за увеличаване на средствата за 
специфичната цел „Дафне“; отново призовава за създаването на отделен 
бюджетен ред за специфичната цел „Дафне“ в рамките на програмата „Права, 
равенство и гражданство“; отбелязва развитието на общоевропейско проучване с 
обща методология и въпросник, за да се събират съпоставими данни относно 
основаното на пола насилие, редовно, във всички държави членки; очаква първите 
резултати от пилотното провеждане на проучването да бъдат готови в срок до 
2019 г., за да се спази предвиденото провеждане на проучването от 2020–2021 г. 
нататък;

7. призовава за проучване на взаимодействията между вътрешните и външните 
програми на Съюза, за да се гарантира последователен и непрекъснат подход към 
политиките както в рамките на Съюза, така и извън него, като например в случая 
на гениталното осакатяване на жени.

8. призовава за по-голяма прозрачност, целенасочени действия и специфични 
бюджетни редове с цел постигане на целите в областта на равенството между 
половете и правата на жените във външните действия на Съюза, включително в 
областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права;

9. призовава за оценки на въздействието върху равенството между половете като 
част от общите предварителни условия за финансиране от Съюза;

10. 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 и 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;

11. призовава за подновяване на ангажимента на Парламента, Съвета и Комисията за 
постигане на равенство между половете в следващата МФР чрез включване на 
клауза за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и на съобразен 
с равенството между половете преглед в новия регламент за МФР; изразява 
съжаление, че въпреки съвместната декларация относно интегрирането на 
принципа на равенство между половете, приложена към МФР, не е постигнат 
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голям напредък в тази област и че вследствие на МФР за периода 2014—2020 г. не 
беше изработена ясна стратегия за равенство между половете, със специфични 
цели, конкретни запланирани резултати и разпределени бюджетни кредити;

12. подчертава необходимостта от полагане на по-големи усилия при интегрирането 
на перспективата за равенство между половете в областта на научните 
изследвания и интеграцията; в този смисъл приветства факта, че в периода до 
януари 2019 г. делът на жените, участващи в проекти по „Хоризонт 2020“, е бил 
42% от общата работна сила; за разлика от това, изразява съжаление поради 
факта, че жени са били едва 28% от координаторите на проекти и едва 32,4% от 
безвъзмездните средства са взели предвид измерението, свързано с пола, в 
съдържанието на научните изследвания и иновациите; призовава също така за 
включване на целенасочени действия по отношение на правата на жените и 
равенството между половете със специфични бюджетни редове, за да се вземе 
предвид измерението, свързано с пола, в рамките на политиките в областта на 
миграцията и убежището; 

13. призовава Комисията да прилага съобразено с фактора пол бюджетиране в хода 
на цялата бюджетна процедура, изпълнението на бюджета и оценката на неговото 
изпълнение с цел насърчаване на равния достъп до финансираните от Съюза 
програми, както и насърчаване на участието на жените;

14. призовава за събиране на данни, разбити по полов признак, по отношение на 
бенефициерите и участниците в програми, финансирани от ЕС; отново отправя 
искането си в набора от общи показатели за резултатите от изпълнението на 
бюджета на Съюза да бъдат включени също така и специфични свързани с пола 
показатели, основани на по-силен акцент върху принципа за равенство, 
справедливост и екология, при надлежно спазване на принципа на доброто 
финансово управление, а именно в съответствие с принципите на икономичност, 
ефикасност и ефективност;

15. изразява съжаление относно факта, че Европейският фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) не включва свързани с пола аспекти поради липсата на 
конкретни данни относно пола на подалите заявления и/или одобрените за 
финансиране по линия на ЕФСИ.
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