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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 Съюзът, 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 ДФЕС;

Б. като има предвид, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, е 
прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в 
бюджетния процес и означава съобразена с половете оценка на бюджета, 
включване на перспективата на половете на всички равнища от бюджетния 
процес и преструктуриране на приходите и разходите с цел насърчаване на 
равенство между половете1;

1. припомня, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) беше 
създаден с цел да допринася за и да укрепва насърчаването на равенството между 
половете в Съюза, включително интегрирането на принципа на равенство между 
половете във всички съответни политики на EС и в националните политики, които 
произтичат от тях, борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да 
повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между 
половете;

2. приветства продължаващото сътрудничество между Европейския институт за 
равенство между половете и комисията по правата на жените и равенството 
между половете и приветства приноса на EIGE към работата на комисията, 
включително в областта на неравенството между половете в областта на 
цифровите технологии, равновесието между професионалния и личния живот, 
разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, борбата с насилието срещу жените и 
разработването на парламентарен инструмент, чувствителен към аспектите на 
пола;

3. приветства резултатите от участието на EIGE, както и неотдавнашното 
председателство на мрежата на европейските агенции в областта на правосъдието 
и вътрешните работи, и по-специално насърчаването на действия, насочени към 
борба със сексуалния тормоз2 на работното място;

4. отбелязва факта, че EIGE е постигнал висока степен на изпълнение на бюджета с 
бюджетни кредити за поети задължения до 99,38% през 2018 г. (98,92% през 
2017 г.) и бюджетните кредити за плащания до 81,15% през 2018 г. (80,95% през 
2017 г.); наред с това насърчава EIGE да продължи да поддържа нивото на 
пренесените бюджетни кредити на разумно равнище, като следва посоката от 

1 https://rm.coe.int/1680596143
2 https://eige.europa.eu/news/joint-statement-jha-agencies-sexual-harassment
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последните три години (36,67% през 2018 г.; 34,25% през 2017 г. и 51,29% през 
2016 г.);

5. отбелязва новата стратегия за управление на знанията и комуникацията за 
периода 2019—2021 г., насочена към приобщаване на заинтересованите страни в 
областта на равенството между половете и следене на комуникационните канали 
на EIGE;

6. подкрепя работата на EIGE, която чрез проучвания и изследвания позволява на 
комисията FEMM да получава данни от съществено значение за правилното 
извършване на дейността ѝ, като предоставя официални, висококачествени данни;

7. отбелязва, че според Сметната палата годишните отчети на EIGE дават вярна 
представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 
31 декември 2018 г., както и за резултатите от неговата дейност, за паричните 
потоци и за промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова 
година, в съответствие с разпоредбите на неговия финансов регламент и 
счетоводните правила, приети от счетоводителя на Комисията;

8. отбелязва, че според Сметната палата приходите и плащанията, свързани с 
годишните отчети на EIGE за финансовата година, приключила на 31 декември 
2018 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

9. счита, въз основа на наличните понастоящем данни, че директорът на EIGE може 
да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на EIGE 
за финансовата 2018 година.


