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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 член 8 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз предвижда, че във всичките си действия Съюзът полага усилия за 
премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и 
жените, като с това се установява интегрирането на принципа на равенство между 
половете; като има предвид, че бюджетната процедура за 2021 г., която е първата 
от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., 
представлява възможност за по-добро интегриране на принципа на равенство 
между половете в цялата бюджетна процедура посредством бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете; по-специално в контекста на 
многостранните, свързани с равенството между половете, последици от кризата с 
COVID-19 за правата на жените като например повишен риск от основано на пола 
насилие по време на периода на изолация в домашни условия, по-висок риск от 
отпадане от пазара на труда поради по-голямата тежест, свързана с полагането на 
грижи, и по-високия дял на жените, заети в сектори, засегнати от мерките за 
изолация, включително в неформалната икономика и в сектори с по-несигурни 
условия на труд;

1. подчертава, че програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ е 
единствената програма на Съюза с целенасочени мерки в областта на равенството 
между половете, включително за предотвратяване и борба с основаното на пола 
насилие; настоятелно припомня искането си за увеличаване по-специално на 
средствата и за отделен бюджетен ред за борба с основаното на пола насилие, 
особено след ескалацията на насилието срещу жени по време на кризата, свързана 
с COVID-19, както и искането си за увеличаване на финансирането за подцелта за 
равенство между половете и интегриране на равенството между половете и за 
съответните организации по програмата „Дафне“ и по направление „Ценности“ на 
програмата „Граждани, равенство, права и ценности“; отново призовава за 
включване на конкретни бюджетни редове за всички целеви мерки за равенство 
между половете като добра практика за бюджетиране, съобразено с равенството 
между половете, и с цел да се улесни проследяването на разходите, предназначени 
за постигане на равенство между половете;

2. подчертава необходимостта от значително увеличаване на ресурсите в ЕСФ+, за 
да се даде възможност за включване в пазара на труда и адаптирано обучение, тъй 
като кризата с COVID-19 засегна непропорционално заетостта на жените, по-
специално жените, работещи в неформалната икономика, много от които може да 
не са в състояние да предприемат официална заетост, тъй като изпълняват 
задължения за полагане на грижи за деца, жените с несигурни условия на труд, 
договори на непълно работно време и в някои силно засегнати и силно 
феминизирани сектори като здравеопазването, структурите и услугите за 
предоставяне на грижи и продажби на дребно, грижите за деца, грижите за 
възрастни хора, както и дългосрочните социални грижи, с цел да се улесни 
участието на жените на пазара на труда;
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3. подчертава необходимостта да се обмисли увеличаване на средствата, насочени 
към укрепване на овластяването на жените чрез предприемачество, и от подкрепа 
за МСП, ръководени от жени, като им се гарантира достъп до заеми и 
финансиране чрез специални програми;

4. призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с 
недостатъчното представителство на жените в секторите на цифровата 
икономика, ИКТ и науките, технологиите, инженерството и математиката 
(НТИМ) по отношение на образованието, обучението и заетостта, особено чрез 
специални действия, насочени към информиране и насърчаване на момичетата да 
изследват НТИМ, за да ги мотивират в ученето, следването и кариерата в тези 
области и да посветят специални целеви бюджетни кредити за намаляване на 
цифровото разделение между половете като представят предложения за 
повишаване на цифровите умения и цифровата грамотност на жените и за 
увеличаване на шансовете им за постигане на равнопоставени условия на 
конкуренция, както и за подпомагане на жените да се адаптират към новите 
условия на труд след кризата с COVID и за насърчаване на тяхното по-активно 
участие в икономиката;

5. призовава за увеличаване на бюджетните кредити за тематичния клъстер 
„Култура, творчество и приобщаващо общество“, за да се интегрира по-добре 
аспектът на равенството между половете във всяка от програмите, както и да се 
подкрепят и насърчат проучвания и научни изследвания в областта на социалния 
пол в Съюза;

6. подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните средства в подкрепа 
на всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права и 
достъпа до тях; призовава държавите членки да гарантират сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, по-специално като се уверят, че съществуват 
програми и услуги в областта на репродуктивното здраве, включително важни 
доброволни грижи и лекарства за семейно планиране, както и за майчиното здраве 
и здравето на новородените; призовава Комисията и държавите членки да 
предоставят допълнителни ресурси на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ 
(EU4Health), по-специално за да гарантират непрекъснато и своевременно 
предоставяне на достъпни и безопасни услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права (СРЗП), както и да подкрепят действия, насочени 
към решаване на здравни въпроси, свързани с основаното на пола насилие, и към 
подкрепа на жертвите на такова насилие; обръща специално внимание на жените, 
живеещи в селските, слабо населените и най-слабо достъпните райони, чийто 
достъп до тези услуги често е по-ограничен;

7. отново повтаря становището си, че е необходимо бюджетът на Съюза да играе по-
активна роля за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН; във връзка с 
това призовава за подкрепа на мерки и проекти, насочени към изкореняване на 
бедността сред жените и децата, насърчаване на по-голяма и по-добра интеграция 
на пазара на труда, премахване на неравенствата в труда и заплащането между 
мъжете и жените, подобряване на достъпа до здравеопазване и предоставяне на 
здравни грижи и борба с насилието срещу жени, деца и младежи;

8. призовава Комисията и Съвета да гарантират отпускането на допълнителни 



AD\1214003BG.docx 5/7 PE655.750v03-00

BG

бюджетни кредити за организациите в областта на правата на жените, особено за 
онези, които работят за насърчаване на сексуалното и репродуктивното здраве и 
права и за правата на ЛГБТИ+; припомня искането си за механизъм за защита на 
бюджета на Съюза в случай на широко разпространени пропуски по отношение 
на принципите на правовата държава в държавите членки; подчертава, че 
одобрението на Парламента за МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да зависи от 
спазването на ценностите на Съюза и че Парламентът е готов да не даде 
одобрението си за МФР, ако не бъде постигнато политическо споразумение за 
такъв механизъм;

9. отново подчертава важната роля на Европейския институт за равенство между 
половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права и призовава за 
увеличаване на техния бюджет, за да се увеличат възможностите им за набиране 
на персонал и проучвания; припомня важната роля, която Европейският институт 
за равенство между половете играе за разбиране на мащаба и причините за 
неравенството между половете в Съюза; във връзка с това призовава за 
увеличаване на бюджетните средства по функция „Насърчаване на недопускането 
на дискриминация и на равенството“.
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