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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:

A. като има предвид, че равенството между половете е една от ценностите, на които 
се основава Европейският съюз, 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 Европейският парламент многократно е отправял искания 
към Комисията за насърчаване и прилагане на интегрирането на принципа на 
равенство между половете, за съобразено с фактора пол бюджетиране и за оценка 
на въздействието от гледна точка на равенството между половете в съответните 
области на политиката на Съюза и към Сметната палата за включване на свързани 
с пола аспекти, включително групирани по пол данни, в докладите ѝ за 
изпълнението на бюджета на Съюза;

1. призовава за интегриране на правата на жените и равенството между половете във 
всички области на политиката; повтаря следователно своя призив за прилагане на 
съобразено с фактора пол бюджетиране в бюджетната процедура, включително 
при изпълнението на бюджета и оценката на неговото изпълнение;

2. повтаря своето искане в бюджетните редове за програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014 – 2020 г. да се уточняват средствата, разпределени 
за всяка от целите на програмата, посветена на равенството между половете, с цел 
осигуряване на правилна отчетност на средствата, предназначени за тази цел;

3. отново призовава за създаването на отделен бюджетен ред за специфичната цел 
„Дафне“ в рамките на програмата „Права, равенство и гражданство“; отбелязва 
развитието на общоевропейско проучване с обща методология и въпросник, за да 
се събират съпоставими данни относно основаното на пола насилие, в държавите–
членки на ЕС; очаква първите резултати от пилотното провеждане на проучването 
да бъдат готови в срок до 2019 г., за да се спази предвиденото провеждане на 
проучването от 2020–2021 г. нататък1; 

4. подчертава необходимостта от полагане на по-големи усилия при интегрирането 
на перспективата за равенство между половете в областта на научните 
изследвания и интеграцията; в този смисъл приветства факта, че в периода до 
януари 2019 г. делът на жените, участващи в проекти по „Хоризонт 2020“, е бил 
42% от общата работна сила; за разлика от това, изразява съжаление поради 
факта, че жени са били едва 28% от координаторите на проекти и едва 32,4% от 
безвъзмездните средства са взели предвид измерението, свързано с пола, в 
съдържанието на научните изследвания и иновациите2; 

1 „Програмни декларации за оперативните разходи“ (COM(2016) 300 – юни 2016 г.). – стр. 360
2 Пак там, стр. 74

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
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5. призовава за събирането на данни, разбити по полов признак, по отношение на 
бенефициерите и участниците в програми, финансирани от ЕС.


