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Относно: Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III (2019/2213(BUD))

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по правата на 
жените и равенството между половете да представи становище на Вашата комисия. С 
писмена процедура на координаторите от 31 март 2020 г. тя реши да представи това 
становище под формата на писмо.

В хода на тази процедура комисията по правата на жените и равенството между 
половете реши да прикани водещата комисия по бюджети да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Евелин Регнер
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. като има предвид, че член 8 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз гласи, че „[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 установява принципа за интегриране на равенството 
между половете, съгласно който равенството между половете трябва да бъде 
включено във всички политики на ЕС и разглеждано на всички равнища на 
бюджетния процес посредством интегриране на принципа на равенство между 
половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете;

Б. като има предвид, че дискриминацията трябва да бъде премахната и ефективно 
преодоляна от държавите членки и ЕС, и като има предвид, че все по-голям 
процент от бюджета на ЕС, включително структурните фондове на ЕС и 
инвестициите във висококачествени обществени услуги за полагане на грижи, 
трябва да бъде насочен към създаването на нови възможности на пазара на труда 
в ЕС, утвърждаването на социалните права и подобряването на условията на 
живот и труд, за да се улесни постигането на по-добро равновесие между 
професионалния и личния живот и за двата пола, като се обръща специално 
внимание на подобряването на равенството, включително за жените и момичетата 
и за лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните 
лица;

В. като има предвид, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени на 
ръководни длъжности и длъжности, изискващи вземане на решения, като 
същевременно са свръхпредставени в нископлатени сектори, като например 
полагане на грижи и обслужващи дейности, като посвещават повече време от 
мъжете на неплатена домакинска работа и отговорности за полагане на грижи; 
като има предвид, че се изискват специални мерки за подкрепа на жените, и по-
конкретно жените, които се завръщат на трудовия пазар след дълго прекъсване, с 
цел увеличаване на техния потенциал на пазара на труда;

Г. като има предвид, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени в 
секторите на цифровата икономика, изкуствения интелект, ИКТ и науките, 
технологиите, инженерството и математиката от гледна точка на образованието, 
обучението и заетостта, включително ръководните длъжности; като има предвид, 
че ресурсите в подкрепа на овластяването на жените чрез цифрово приобщаване 
биха могли да доведат до постигане на напредък по отношение на равенството в 
цифровата ера; като има предвид, че стратегията „Европа, подготвена за 
цифровата ера“ следва да включва интегрирането на принципа на равенство 
между половете;

Д. като има предвид, че Комисията следва да осигури достатъчно финансиране за 
програмите в подкрепа на правата на жените, което е поне на настоящото им 
равнище, като например програмата „Права, равенство и гражданство“ и 
бъдещата програма „Права и ценности“, със специален акцент върху 
инструментите за недискриминация, равенство между половете и интегриране на 
принципа на равенство между половете и предотвратяването на насилието, 
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основано на пола; подчертава позицията на Европейския парламент в подкрепа на 
специално целево заделяне на средства за действия за предотвратяване и борба с 
всички форми на насилие, основано на пола, и за насърчаване на пълното 
прилагане на Конвенцията от Истанбул в рамките на програмата „Права и 
ценности“;

Поставяне на равенството в основата на политиките на ЕС

1. подчертава, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране трябва 
да стане неразделна част от бюджетната процедура на всички нейни етапи и по 
всички бюджетни редове, така че бюджетните разходи да се превърнат в 
ефективен инструмент за насърчаване на равенството между половете; призовава 
за последователно прилагане на интегрирането на принципа на равенство между 
половете във всички програми и финансови инструменти на ЕС и в Европейския 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

2. потвърждава искането си за повече инвестиции в подкрепа на правата на жените и 
момичетата; призовава за отпускане на бюджетни средства в подкрепа на 
икономическата независимост на жените чрез програми и фондове на ЕС, като 
Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 
предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и ЕФСИ;

3. призовава за по-голямо взаимодействие между наличните инструменти за 
постигане на напредък по отношение на равенството между половете и за 
подобряване на равновесието между професионалния и личния живот; отново 
изтъква необходимостта от полагане на повече усилия в подкрепа на жените, 
които се намират в по-уязвимо положение, включително жените с увреждания, 
цветнокожите жени, самотните майки и жените мигранти, жените, живеещи в 
отдалечени селски райони, жените от етническите малцинства и лесбийките, 
бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните жени;

4. призовава за мониторинг на разходите във връзка с равенството между половете с 
независими бюджетни редове за целенасочени действия и за установяването на 
подходящи показатели, оценки на въздействието и специална методология, 
особено по отношение на борбата срещу основаната на пола дискриминация, 
психологическото, сексуалното и физическото насилие, сексуалния тормоз и 
достъпа на жените до сексуално и репродуктивно здраве и права; призовава за 
разработване и прилагане на подходящи механизми за отчетност и прозрачност, 
както и за редовно и съобразено с пола отчитане на резултатите, за да се подобри 
процесът на интегриране на принципа на равенство между половете и 
ефективността на изпълняваните програми;

5. призовава ЕС да увеличи бюджетните средства за организациите на гражданското 
общество, които насърчават правата на жените в Европа и в южното полукълбо;

6. подчертава обезпокоителната и засилваща се враждебност срещу равенството 
между половете и правата на жените и значението на инструментите на ЕС, 
включително ИССРМС, за борба с това положение; изразява съжаление, че 
Комисията не е включила в своето предложение конкретна програма за 
равенството между половете, и призовава за амбициозни и специално заделени 
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бюджетни средства за подкрепа на жените правозащитници и за защита и 
насърчаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права; ето защо 
подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните средства в подкрепа 
на всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права и 
достъпа до тях;

7. припомня важната роля на Европейския институт за равенство между половете 
(EIGE) за разбирането на степента и причините за неравенството между мъжете и 
жените в ЕС и необходимостта от консолидиран бюджет за събиране на 
групирани по полов признак данни и придобиване на експертен опит в областта 
на равенството между половете; призовава бюджетът, щатното разписание и 
независимостта на EIGE да бъдат увеличени или поне да бъдат запазени на 
настоящото си равнище.


