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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:

A. като има предвид, че равенството между половете е основна ценност на Съюза, 
заложена в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС); като има предвид, че 
съгласно член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
във всички свои дейности Съюзът полага усилия за премахването на 
неравенствата, като установява принципа за интегриране на принципа на 
равенство между половете;

Б. като има предвид, че европейска стратегия за равенство между половете за 
периода 2020 — 2025 г. представи цели и действия на политиката за постигане на 
значителен напредък в утвърждаването на равенството между половете в Европа 
до 2025 г.;

В. като има предвид, че Парламентът многократно настоятелно призовава 
Комисията да насърчава и прилага интегрирането на принципа на равенство 
между половете в своите действия, съобразено с равенството между половете 
бюджетиране и оценки на въздействието по признак пол във всички области на 
политиката на Съюза; като има предвид, че бюджетите никога не са неутрални по 
отношение на пола и следователно трябва да бъдат изготвяни с ясната цел за 
борба с дискриминацията и целта да се достигне до всеки с неговите специфични 
потребности; като има предвид, че Парламентът настоятелно поиска 
интегрирането на принципа на равенство между половете и съобразеното с пола 
бюджетиране да бъдат прилагани през цялата бюджетна процедура;

Г. като има предвид, че в Специален доклад № 10/2021 на Европейската сметна 
палата1 се потвърждава, че равенството между половете все още не се взема 
предвид по адекватен начин в бюджетния цикъл на Съюза и че Комисията все още 
не е изпълнила ангажимента си за интегриране на принципа на равенство между 
половете в бюджета на Съюза;

Д. като има предвид, че Парламентът многократно призова за достатъчно 
финансиране за Европейския институт за равенство между половете (EIGE), за 
програмата „Права, равенство и гражданство“ и за последващата програма 
„Граждани, равенство, права и ценности“2, както и за достатъчно финансиране и 
приоритизиране на нейното направление „Дафне“, за да се прилагат принципите 
на недискриминация и равенство между половете;

Е. като има предвид, че необоснованата война на Русия срещу Украйна и 
произтичащата от това хуманитарна и енергийна криза са причина за 

1 Европейска сметна палата, Интегриране на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС — 
време е да превърнем думите в дела. Специален доклад № 10/2021, Служба за публикации на 
Европейския съюз, Люксембург, 2021 г.
2 Създадена с Регламент (ЕС) 2021/692.
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допълнително увеличаване на бедността, особено сред жените; като има предвид, 
че бюджетът на Съюза следва да разполага с необходимите средства, за да 
реагира на нарастващата несигурност; като има предвид, че следва да се обмислят 
конкретни мерки и приоритети с оглед на потребностите на жените и момичетата 
както като бежанци, така и като лица, засегнати от последиците от кризата;

Ж. като има предвид, че кризата, предизвикана от COVID-19, оказва 
непропорционално въздействие върху жените и момичетата и че тя изостря 
съществуващите неравенства, което води до повишен риск от насилие, основано 
на пола, особено по време на ограничаване на движението на гражданите, и до по-
високи нива на напускане на пазара на труда, свързани с по-висока тежест на 
полагането на грижи; като има предвид, че в секторите, засегнати от кризата, 
работят предимно жени;

З. като има предвид, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени на 
ръководни длъжности и на длъжности, свързани с вземане на решения, като 
същевременно са свръхпредставени в нископлатени сектори, като полагане на 
грижи и предоставяне на услуги, както и в неформалната икономика и в секторите 
с по-несигурни условия; като има предвид, че е жизненоважно да се гарантира, че 
жените имат право на труд с гарантирани права и право на майчинство, без да 
бъдат ощетявани за това; като има предвид, че примерите за дискриминация 
включват натиск от страна на работодателите върху жените при събеседванията 
при наемане на работа, заедно с нарастващия икономически и свързан с работата 
натиск върху жените служителки да не вземат отпуск по майчинство; подчертава, 
че дори като се вземе предвид балансът между личния, семейния и 
професионалния живот, бюджетът на Съюза следва да включва увеличаване на 
инвестициите в обществени услуги, включително висококачествени здравни 
системи и публична система за социална сигурност, като се гарантира нейната 
универсалност;

И. като има предвид дисбаланса между половете в цифровата икономика и секторите 
на науката, технологиите, инженерството и математиката по отношение на 
образованието, обучението и заетостта; като има предвид, че ресурсите в 
подкрепа на овластяването на всички малцинствени полове чрез електронно 
приобщаване могат да доведат до напредък в равенството между половете в 
цифровата ера;

1. подчертава, че свързаният с равенството между половете аспект следва да бъде 
напълно и адекватно интегриран на всички равнища на бюджетния процес, 
особено с оглед на свързаното с пола въздействие на пандемията от COVID-19 и 
все по-голямото отстъпление по отношение на правата на жените и равенството 
между половете в няколко държави членки; призовава за бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете, за включване на свързани с пола цели 
във всички програми на Съюза и за определяне на съответните бюджетни редове, 
ефективно наблюдение на приноса на бюджета на Съюза за равенството между 
половете и отчитащ свързаните с пола аспекти преглед на програмите, като 
разходите се коригират в съответствие със заключенията;

2. приветства в този контекст ангажимента на Комисията да разработи методика за 
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измерване на разходите, свързани с равенството между половете, както и нейната 
текуща оценка на събирането на данни, свързани с пола; очаква да се провеждат 
консултации с Парламента през целия процес на оценка; очаква Комисията да 
изпълни изцяло своите ангажименти и да докладва конкретно по този въпрос на 
бюджетния орган;

3. подчертава, че тъй като програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ е 
единствената програма с разходни цели, свързани с пола, включително за 
предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, е наложително да се 
разпредели достатъчно финансиране, като по този начин се увеличи бюджетът ѝ, 
както се счете за подходящо, за да се работи за борба с неравенствата, които бяха 
изострени от различните кризи, включително пандемията от COVID-19, войната в 
Украйна и отстъплението по отношение на правата на жените, и по-специално 
правата в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, в някои държави 
членки, и за да се постигне най-накрая значителен напредък;

4. подчертава необходимостта от адекватно финансиране за насърчаване на 
основните цели на стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 
2020 — 2025 г., наред с другото за прекратяване на насилието, основано на пола, 
борба със свързаните с пола стереотипи, премахване на различията между 
половете на пазара на труда и постигане на равно участие в различните сектори на 
икономика;

5. отново настоятелно изисква увеличаване на ресурсите за борба с насилието, 
основано на пола, както и адекватно увеличено финансиране за равенство между 
половете и интегриране на принципа на равенство между половете и за 
съответните организации по направленията „Дафне“ и „Ценности“, особено с 
оглед на измеримото увеличение на случаите на насилие срещу жени след 
избухването на пандемията от COVID-19; подчертава необходимостта от 
увеличаване на публичните, финансовите и човешките ресурси, за да се подкрепят 
групите, изложени на риск от бедност, и за справяне със ситуации, 
представляващи риск за децата и младите хора, възрастните хора, хората с 
увреждания и бездомните лица;

6. призовава при тези обстоятелства за разделяне на бюджетния ред „Равенство и 
права“ с цел осигуряване на прозрачност чрез създаване на специален бюджетен 
ред за мерки, свързани изключително с равенството между половете; призовава 
също за целево заделяне на средства за проекти, които допринасят за 
изпълнението на конкретни цели за насърчаване на равенството между половете и 
интегрирането на принципа на равенство между половете;

7. препоръчва по-специално увеличаване на финансирането за насърчаване на 
защитата на майчинството, бащинството и ранното детство чрез подходящи 
програми; призовава за тази цел да се придаде специално значение на здравето на 
майките и децата в бюджета на Съюза за 2023 г.; препоръчва освен това да се 
осигурят финансови средства за защитата, насърчаването и подкрепата на 
кърменето, като по този начин се допринесе за усилията за постигане на целта на 
Световната здравна организация 50% от бебетата по света да бъдат единствено 
кърмени през първите шест месеца от живота си до 2025 г., което ще изисква, 
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наред с други мерки, да се гарантира, че отпускът по майчинство и бащинство е 
достатъчно дълъг и достатъчно добре възнаграден;

8. настоятелно призовава за отхвърляне на създаването на несигурни работни места; 
призовава Комисията и държавите членки да насърчават колективните трудови 
договори, повишаването на заплатите, насърчаването на безсрочни договори и 
регулирането на работното време; настоятелно призовава Парламента и другите 
институции на Съюза да се справят с несигурността чрез насърчаване на 
колективните трудови договори и заетостта с гарантирани права, като се отхвърля 
използването на подизпълнители и се гарантира равно заплащане за еднакъв труд;

9. подчертава, че сексуалното и репродуктивното здраве и права са основни права и 
предпоставка за равенство между половете; отново заявява необходимостта от 
увеличаване на бюджетните средства по програмата „ЕС в подкрепа на здравето“, 
които да подкрепят действия, гарантиращи свързания с пола аспект на здравето, 
включително сексуалното и репродуктивното здраве, неразделна част от 
здравеопазването, която трябва да бъде поставена в центъра на здравната 
политика, за да се осигури всеобщ достъп, като и качество на услугите, особено 
като се има предвид отстъплението по отношение на правата на жените и на 
достъпа до безопасен и законен аборт в някои държави членки, както и видовете 
грижи и лекарства, които са от съществено значение за доброволното семейно 
планиране, майчиното здраве и здравето на новородените, както и за изследвания 
и лечение на специфични за пола състояния като фиброзни тумори, 
предменструален синдром и ендометриоза с междусекторна перспектива, по-
специално по отношение на диагностиката и лечението на цветнокожи жени и 
жени от малцинствата;

10. подчертава необходимостта бюджетът на Съюза да играе по-активна роля в 
усилията за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие; призовава 
следователно бюджетът да се използва за подпомагане на мерки и проекти, 
предназначени за изкореняване на бедността сред жените и децата, увеличаване и 
подобряване на интеграцията на пазара на труда, премахване на неравенството в 
заплащането и труда между мъжете и жените, подобряване на достъпа до и 
предоставянето на здравно обслужване и борба с насилието срещу жени, деца и 
младежи;

11. подчертава критично важната работа на EIGE за повишаване на осведомеността 
относно степента и причините за неравенство между половете в Съюза, което е 
отразено в увеличаването на възложените му задачи и е особено важно с оглед на 
продължаващите кризи; изразява опасения, че по-нататъшното намаляване на 
дейностите на EIGE застрашава политическите приоритети на Съюза относно 
равенството между половете; изисква поради това предоставянето на осем 
длъжности за договорно наети служители, за да може EIGE ефективно да 
изпълнява мандата си на основна агенция за разработването, анализа, оценката и 
разпространението на методически инструменти в подкрепа на интегрирането на 
равенството между половете във всички политики на Съюза и произтичащите от 
тях национални политики;

12. изразява съжаление във връзка с разликата между половете в областта на 
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цифровите умения, както и в професиите в областта на науките, технологиите, 
инженерството и математиката, в индустриалното лидерство и в 
предприемачеството; призовава Комисията да укрепи наличните инструменти и 
да развие полезни взаимодействия; призовава бюджетът на Съюза да насърчава 
участието на жените в секторите на цифровата икономика и науките, 
технологиите, инженерството и математиката, както и в професии чрез програми 
на Съюза, например в областта на научните изследвания, иновациите и 
технологиите;

13. подчертава, че е важно да се използват европейските структурни и инвестиционни 
фондове като Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) за насърчаване на 
равенството между половете, заетостта и достъпа на жените до пазара на труда, 
ученето и обучението през целия живот, грижите за деца и заведенията за 
дългосрочни грижи, особено предвид средната разлика от 14% в заплащането на 
жените и мъжете в Съюза и за справяне със системните предизвикателства пред 
участието на пазара на труда, включително разликата между половете по 
отношение на грижите, стереотипите, нормите, ролите и традициите;

14. подчертава, че общата цел на направлението „Заетост и социални иновации“ на 
ЕСФ+ е да насърчава заетостта, равния достъп до пазара на труда, образованието 
и обучението, равенството между половете и социалното приобщаване чрез 
предоставяне на финансова подкрепа за целите на Съюза, като тази подкрепа 
следва да е насочена също към потребностите на украинските жени и деца 
бежанци, що се отнася до помощта за регионите, които ги приемат; призовава 
следователно Комисията и Съвета да увеличат бюджетните средства по 
програмите на ЕСФ+, „Равенство и права“ и фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ (ФУМИ) за организации на гражданското общество, приюти и 
доставчици на услуги, които подкрепят жените в Украйна, както и организации на 
гражданското общество в ЕС, които подкрепят бежанци от Украйна, включително 
оцелели от сексуално насилие, използвано като оръжие по време на война; 
призовава освен това за допълнителни средства от ФУМИ в подкрепа на усилията 
на държавите членки за борба с трафика на хора и за защита на жените и децата 
от тази форма на организирана престъпност;

15. призовава Комисията и Съвета да увеличат бюджетните средства за 
организациите на гражданското общество, които насърчават правата на жените, и 
особено организациите, които работят за насърчаване на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, като глобалната инициатива She Decides, и за 
правата на ЛГБТИ+ в контекста на отстъплението по отношение на правата на 
жените, особено в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, и 
да гарантират, че организации, които са против пола и избора, не получат достъп 
до финансови средства от Съюза.
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