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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 
Европейския съюз, заложена в член 2 от Договора за Европейския съюз; като има 
предвид, че съгласно член 8 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз „[в]ъв всички [свои] дейности Съюзът полага усилия за премахването на 
неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“, като по 
този начин се насърчава равенството като основен принцип на Съюза и се 
установяват принципите на интегриране на равенството между половете и 
бюджетирането, съобразено с равенството между половете;

Б. като има предвид, че Парламентът многократно призовава настоятелно 
Комисията да насърчава и да прилага интегрирането на принципа за равенство 
между половете, съобразеното с равенството между половете бюджетиране и 
оценките на въздействието по признак пол във всички области на политиката на 
Съюза;

В. като има предвид, че ЕС е поел ангажимент за изпълнението на целите за 
устойчиво развитие, включително цел 5 относно равенството между половете; 
като има предвид, че намаляването на неравнопоставеността между половете в ЕС 
би могло да доведе до допълнителни 10 милиона работни места и увеличаване на 
брутния вътрешен продукт с до 3,15 трилиона евро до 2050 г.1; като има предвид, 
че е важно да се постави акцент върху увеличаването на потенциала на жените 
във всички сектори на икономиката; като има предвид, че жените бяха 
непропорционално засегнати от пандемията от COVID-19, по-специално жените 
на несигурни работни места, във феминизираните сектори и в неформалната 
икономика, поради зачестилите случаи на основани на пола насилие и тормоз, 
неплатените и неравностойни грижи и отговорности в домакинството и 
ограничения достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права (СРЗП); като 
има предвид, че Парламентът призова да не се отпускат средства от Съюза на 
държавите членки, докато органите не изпълнят необходимите мерки за 
гарантиране на спазване на принципите на правовата държава2; като има предвид, 
че неспазването на принципите на правовата държава в Полша оказа 
неблагоприятно въздействие върху жените и ЛГБТИК+ лицата;

1. подчертава, че перспективата за равенство между половете следва да бъде изцяло 
интегрирана и гарантирана във всички области на политиката и на всички етапи 

1 Европейски институт за равенство между половете, „Advancing work–life balance with EU Funds. A 
model for integrated gender-responsive interventions („Насърчаване на равновесието между професионалния 
и личния живот с фондовете на ЕС. Модел за интегрирани интервенции, съобразени с равенството между 
половете“), Служба за публикации на ЕС, Люксембург, 2020 г. 
2 Резолюции на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно принципите на правовата държава и 
последиците от решението на Съда на ЕС (ОВ C 347, 9.9.2022 г., стр. 168) и от 8 юли 2021 г. относно 
създаването на насоки за прилагането на общия режим на обвързаност с условия за защита на бюджета 
на Съюза (ОВ C 99, 1.3.2022 г., стр. 146).

https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/20195931_mh0119873enn_pdf.pdf
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от бюджетната процедура, по-специално с оглед на многобройните свързани с 
пола въздействия на различните текущи кризи в областта на климата, 
енергетиката и социалната сфера, включително враждебните реакции срещу 
равенството между половете и правата на жените, и по-специално СРЗП, в 
няколко държави членки, и въздействието на войната и конфликтите по света; 
изразява съжаление, че както е отбелязано в годишния доклад на Европейската 
сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС, интегрирането на 
принципа на равенство между половете е с най-малък успех в прилагането му 
сред хоризонталните политически приоритети3 и че понастоящем институциите 
на ЕС не разполагат с последователен подход и структурирано сътрудничество по 
отношение на този приоритет; подчертава, че оценките на въздействието, целите 
и интегрирането на принципа на равенство между половете следва да се прилагат 
във всички области на политиката, за да се гарантира, че разходите на ЕС се 
превръщат в ефективен инструмент за насърчаване на равенството между 
половете; призовава Комисията да гарантира, че нейната нова система за 
класификация за измерване на въздействието на разходите на Съюза върху 
половете отразява точно и изчерпателно въздействието на програмите върху 
равенството между половете; призовава изискванията за систематично събиране и 
докладване на точни и съпоставими данни да бъдат включени в предстоящите 
законодателни предложения за програмите на ЕС за финансиране и като част от 
докладите за изпълнението в годишния бюджет; 

2. подчертава, че програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ се нуждае от 
отделни бюджетни редове, цели и изисквания за докладване, свързани с пола, 
включително относно предотвратяването и борбата с насилието, основано на 
пола; припомня изискването за разпределяне на най-малко 40% от средствата, 
предназначени за направлението „Равенство, права и равенство между половете“ 
и направлението „Дафне“, за дейности за предотвратяване и борба с всички 
форми на насилие, основано на пола, на всички равнища, и най-малко на 15% от 
тези средства за дейности, насърчаващи пълноценното упражняване на правата на 
жените; припомня също така, че е наложително да се увеличи бюджетът на 
програмата „Граждани, равенство, права и ценности“, за да се води по-добра 
борба с неравенствата, които бяха задълбочени от продължаващите кризи; отново 
отправя искане за увеличаване на ресурсите на програма „Дафне“ с цел борба с 
всички форми на насилие, основано на пола, включително сексуален тормоз, 
психологическо и физическо насилие, преследване, сексуално насилие, 
изнасилване, принудителни бракове и генитално осакатяване на жени, като се 
обръща специално внимание на жените, бягащи от войната в Украйна, които са 
изправени пред значителен риск от насилие и следва да бъдат защитени; 
призовава за заделяне на бюджетни средства за справяне с гениталното 
осакатяване на жени в рамките на програмите за външна дейност на ЕС, 
включително чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество – Глобална Европа;

3. призовава Комисията да увеличи бюджетните средства за организациите на 
гражданското общество, които насърчават правата на жените в Европа и извън 

3 Европейска сметна палата, „Доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС – състояние в 
края на 2021 година“, Служба за публикации на ЕС, Люксембург, 2022 г.

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61258
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61258
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нея, особено за тези, които работят в областта на СРЗП, включително 
трансграничното предоставяне на безопасни и законни аборти, което гарантира 
достъпа на жените до основното право на контрол върху своето тяло; подчертава 
значението на достигането до по-малките организации на местно равнище, за да 
се гарантира най-доброто въздействие върху правата на жените и равенството 
между половете, и поради това приветства новите призиви към организациите да 
преразпределят средства; припомня значението на ресурсите, отпуснати за 
програмата „ЕС в подкрепа на здравето“, и призовава да се обърне специално 
внимание на жените, живеещи в селски, слабо населени и отдалечени райони, 
чрез предоставяне на достъп до мобилни здравни грижи, когато е целесъобразно; 
подчертава необходимостта от програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ за 
постигане на всеобщо здравно осигуряване в целия Съюз, включително достъп до 
услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, и за намаляване на 
неравнопоставеността в здравеопазването;

4. подчертава значението на инвестициите във висококачествени обществени 
услуги, включително здравеопазване и социална инфраструктура, за справяне със 
социални и здравни кризи, изграждане на социална устойчивост и борба с 
неравенствата; подчертава, че е важно да се създават висококачествени работни 
места в тези сектори, за да се постигне справедлив преход към общество с по-
ниски въглеродни емисии; отбелязва, че инвестициите в равенство между 
половете са широко признати като важна движеща сила за икономическия растеж;

5. отново изразява загриженост относно връзката между посегателствата срещу 
принципите на правовата държава и враждебните реакции срещу равенството 
между половете и правата на жените в ЕС; призовава Комисията да укрепи 
принципите на правовата държава в Съюза и по този начин да защити основните 
права и равенството между половете чрез механизма за обвързване с условие за 
спазване на принципите на правовата държава за достъпа до средства на ЕС. 
призовава Комисията да не освобождава никакви средства за Полша, докато 
полските органи не изпълнят изцяло ключовите етапи и целите, очертани в плана 
на Полша за възстановяване и устойчивост; отново подчертава значението на 
принципите на правовата държава за жените и ЛГБТИК+ лицата; призовава 
Комисията да направи оценка на основната мисия на всички организации, 
получаващи средства от ЕС, и да спре финансирането на групите, които се 
стремят да използват средствата на ЕС, за да подбуждат към отстъпление от 
правата на човека, по-специално правата на жените, равенството между половете 
и правата на ЛГБТИК+ лицата;

6. припомня, че жените са свръхпредставени в нископлатените сектори, 
включително в несигурната заетост, феминизираните сектори и неформалната 
икономика, и че те извършват по-голямата част от неплатените грижи и домашен 
труд; призовава за по-добра координация между наличните инструменти и за 
увеличаване на процента от бюджета на ЕС, предназначен за постигане на 
напредък в областта на равенството между половете, подобряване на 
равновесието между професионалния и личния живот, независимо от възрастта и 
пола, и подкрепа за достъпа на жените до пазара на труда, включително чрез 
гарантиране на инвестиции във висококачествена инфраструктура за полагане на 
грижи и услуги за справяне със социалните и здравните кризи; приветства факта, 
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че в Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за регионално развитие 
и Кохезионния фонд беше включена система за проследяване на разходите, 
свързани с равенството между половете, която ще позволи по-добър мониторинг 
на инвестициите, свързани с равенството между половете; подчертава значението 
на политиката на сближаване за насърчаване на равенството между половете и 
във връзка с това изразява съжаление относно решението, че разпределението по 
пол в повечето случаи не е от значение за Европейския фонд за регионално 
развитие и Кохезионния фонд; подчертава значението на смекчаването на 
нарастващите неравенства, по-специално чрез планове за възстановяване и 
устойчивост и политиката на сближаване и чрез гарантиране на равенство между 
половете в цифровизацията;

7. припомня ключовата работа на Европейския институт за равенство между 
половете (EIGE), особено в контекста на враждебните реакции срещу правата на 
жените в целия Съюз и извън него; подчертава, че EIGE играе важна роля за 
споделянето на знания и експертен опит относно интегрирането на принципа на 
равенство между половете и чувствителните към аспектите на пола анализ и 
препоръки, свързани с кризи в областта на климата, здравето, миграцията и 
войната; подчертава, че EIGE се е доказал като жизненоважна и ефективна 
организация; подчертава неотложната необходимост от увеличаване на бюджета 
на EIGE, така че той да може да назначи повече персонал, включително осем 
договорно наети служители, от които се нуждае незабавно, за да се справи с 
рязкото нарастване на исканията за техническа помощ във връзка с интегрирането 
на принципа на равенство между половете; подчертава, че без достатъчно 
финансиране EIGE няма да бъде в състояние да изпълнява изцяло своите 
задължения, което ще бъде в ущърб на изготвянето на политики в държавите 
членки;

8. отново заявява, че бюджетът на ЕС следва да разполага с инструменти за 
насърчаване на участието и интереса на жените към цифровото образование, 
секторите на икономиката, науката, технологиите, инженерството, математиката, 
информационните и комуникационните технологии и професионалното развитие 
в тези сектори; подчертава също така необходимостта от увеличаване на 
финансирането за подобряване на образованието и професионалното обучение, 
включително ученето през целия живот, за да се спомогне за преодоляване на 
неравенството между половете в областта на цифровите технологии и да се 
подкрепят жените предприемачи, инженери и техници, които се стремят към 
кариера в секторите на цифровите технологии и изкуствения интелект; призовава 
„Хоризонт Европа“ и програмата „Цифрова Европа“ да гарантират прилагането на 
интегрирането на принципа на равенство между половете в своите действия и да 
докладват групирани по полов признак данни; призовава за отпускане на 
бюджетни средства в подкрепа на предприемачеството и икономическата 
независимост на жените, както и на ръководените от жени малки и средни 
предприятия.
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