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2014/2152(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността), 

заместващо незаконодателно предложение за резолюция A8-0163/2015 

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за равенство 

между жените и мъжете за периода след 2015 г. 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 
Съвета1, 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), 

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), 
приет от Съвета през март 2011 г.2, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено 
„Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г.“ 
(COM(2010)0491), 

A. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основно право, 
залегнало в Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на 
Европейския съюз; като има предвид, че целите на ЕС в тази област са да се 
гарантират равни възможности и равно третиране на мъжете и жените, както и да 
се преодолее всякакъв вид дискриминация, основана на пола; 

                                                 
1 ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1. 
2 Приложение към заключенията на Съвета от 7 март 2011 г. 
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Б. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основно 
икономическо преимущество за насърчаване на справедлив и приобщаващ 
икономически растеж; като има предвид, че намаляването на неравенството в 
професионален план представлява цел не само по отношение на равното 
третиране, но и по отношение на ефикасността на пазара на труда; 

В. като има предвид, че жените, които започват трудов живот, изпълняват водеща 
роля за възобновяването на растежа, тъй като те правят възможно увеличаването 
на семейните доходи, което води до увеличаване на потреблението, вноските за 
социално осигуряване и размера на събираните данъци, както и до съживяване на 
икономиката;  

Г. като има предвид, че жените и мъжете следва да имат възможност да се 
възползват в еднаква степен от свободата на избор, когато решават как желаят да 
продължат кариерата си и как да съчетаят професионалния и семейния живот;  

Д. като има предвид, че според прогнози на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие пълното сближаване на равнището на участие би 
довело до увеличаване на БВП на глава от населението с 12,4% до 2030 г.; 

Е. като има предвид, че традиционните стереотипи за жените все още продължават 
да оказват силно влияние върху разпределението на задълженията между жените 
и мъжете в домакинството, на работното място и в обществото като цяло; 

Ж. като има предвид, че жените в селските и отдалечените райони са засегнати в по-
голяма степен от множествена дискриминация и от стереотипите, свързани с пола, 
отколкото жените в градските райони; като има предвид, че те следва да получат 
по-добър достъп до здравеопазване, образование и заетост (включително 
възможности за самостоятелна заетост), особено в селскостопанския сектор, за да 
бъдат насърчени да не напускат тези райони; 

З. като има предвид, че равнището на заетост е важен показател за измерване на 
неравенството между мъжете и жените; като има предвид, че качеството и 
условията на заетост са също толкова важни параметри за измерване на това 
неравенство; като има предвид, че по данни на Евростат през 2013 г. общото 
равнище на заетост на жените на възраст между 15 и 64 години в ЕС е било 58,8% 
спрямо 69,4% при мъжете; 

И. като има предвид, че жените представляват 60% от новите висшисти, но те са 
сравнително по-слабо представени в някои сектори, като науката, ИКТ и 
изследванията; 

Й. като има предвид, че много жени никога не се включват или не се регистрират на 
официалния пазар на труда, което води до особени финансови и правни проблеми 
по отношение на социалните права и сигурност; 

К. като има предвид, че жените представляват само една трета от самостоятелно 
заетите лица и от общия брой на започващите стопанска дейност лица в ЕС; 
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Л. като има предвид, че жените са сравнително по-слабо представени в някои 
области на образованието и в някои сектори, които имат по-високо от средното 
равнище на растеж; 

M. като има предвид, че достъпът до услуги, предоставящи грижи за децата, 
възрастните хора и други зависими лица, има съществено значение за постигане 
на равнопоставено участие на жените и мъжете на пазара на труда, както и в 
образованието и в обучението, а освен това въздейства върху стереотипите; 

Н. като има предвид, че за да се помогне на жените да се завърнат на пазара на труда 
след раждане, се изискват многостранни политически решения, включващи учене 
през целия живот и действия за борба с несигурната заетост; 

O. като има предвид, че доходите на жените все още са по-ниски от тези на мъжете, 
които извършват една и съща работа и имат еднакви умения; като има предвид, че 
през 2013 г. средното равнище на неравенство по отношение на заплащането в ЕС 
бе 16,4%; 

П. като има предвид, че по-ниското заплащане на жените води неминуемо до по-
ниски пенсионни вноски и оттам до по-ниски пенсии; като има предвид, че 
разликата в заплащането на мъжете и жените, а следователно и в пенсиите, която 
е около 39%, все още представлява една от основните причини, поради които 
жените се оказват под прага на бедността на по-късен етап от живота си; 

Р. като има предвид, че насилието над жени, било то физическо, сексуално или 
психическо, е основна пречка пред равенството между жените и мъжете и 
нарушение на основните права на жените; 

С. като има предвид, че според изследвания относно насилието, основано на пола, 
една пета до една четвърт от всички жени в Европа са преживели актове на 
физическо насилие поне веднъж по време на живота си като възрастни, над една 
десета са станали жертва на сексуално насилие, включващо употреба на сила, а 12 
– 15% са жертви на домашно насилие, което е причина всеки ден в ЕС да умират 
седем жени;  

Т. като има предвид, че все още няма много жени на ръководни длъжности в 
публичните институции, като в същото време подобреното представителство на 
жените на най-високопоставените политически позиции е съществено  изискване 
за функционирането на демократичното общество; 

У. като има предвид, че се признава, че наличието на повече жени на ръководни 
позиции в икономиката води до добро функциониране и високи финансови 
резултати на предприятията, както и до по-високо качество на процеса на вземане 
на решения; 

Ф. като има предвид, че програмата за действие на Международната конференция от 
Кайро за населението и развитието дава определение за сексуално и 
репродуктивно здраве и права (СРЗП); 
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Х. като има предвид, че СРЗП попадат в областта на компетентност на държавите 
членки; като има предвид, че независимо от това ЕС може да допринесе за 
насърчаване на най-добри практики сред държавите членки;  

Ц. като има предвид, че е необходимо да се гарантира на жените равнопоставен 
достъп до здравеопазване, включително по отношение на сексуалното и 
репродуктивното здраве, независимо от тяхното икономическо и географско 
положение; 

Ч. като има предвид, че ЕС и неговите държави членки могат да допринесат чрез 
своите външни действия за овластяване на жените извън ЕС; 

Ш. като има предвид, че в много трети държави националните закони не предоставят 
на жените и на мъжете еднакви права; 

Щ. като има предвид, че всяка година 14 милиона момичета биват принудени да 
сключат брак, а 3 милиона стават жертви на генитално осакатяване на жени; 

AA. като има предвид, че събирането на статистически данни за неравенството между 
жените и мъжете е приоритет с оглед на последователна стратегия за борба срещу 
факторите, които възпрепятстват постигането на равенство между жените и 
мъжете в ЕС; 

1. призовава Комисията да изготви стратегия относно равенството между жените и 
мъжете в Европейския съюз за периода 2015 – 2020 г. („стратегията“), насочена 
към подобряване на положението на всички жени, независимо от тяхното 
социално, географско и икономическо положение; 

Образование, обучение и достъп до пазара на труда  

2. припомня необходимостта от премахване на основаната на пола дискриминация и 
пречки пред достъпа до пазара на труда, по-специално чрез по-добър достъп до 
образование и обучение, и препоръчва да бъдат включени в стратегията следните 
действия: 

i) насърчаване на жените и момичетата да проявяват повече интерес към 
сектори, които имат по-голяма икономическа добавена стойност и в които 
жените са сравнително по-слабо представени, по-специално ИКТ, научните 
и техническите сектори, подпомагане на навлизането им в подобни сектори 
и даване на възможност те да преодоляват „стъкления таван“, като им се 
предоставят допълнителни възможности за образование и програми за 
наставничество през целия им професионален живот; 

ii) насърчаване на предприемачеството сред жените в градските и селските 
райони, стимулиране на мерки и действия за подпомагане, консултации и 
обучение за жените, които решават да станат предприемачи, улесняване на 
достъпа до кредитиране, намаляване на бюрократичните и други пречки 
пред новосъздадените предприятия и семейните предприятия, управлявани 
от жени; 
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iii) приемане на мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост сред 
жените, като например детски и други грижи на достъпни цени и гъвкавост 
на работното време и място, чрез обществени политики, но също така и 
посредством стимули за предприятията да предлагат такива решения; 

iv) предприемане на действия в полза на модернизацията и подобряването на 
защитата на бременните жени и майките на работното място, подпомагането 
на жените да се завърнат на пазара на труда след раждане, и съвместяването 
на професионалния и семейния живот; 

Възнаграждения  

3. признава необходимостта да се гарантира равенство във възнагражденията и 
обезщетенията като важна стъпка към постигане на равенство между жените и 
мъжете, и препоръчва да бъдат включени в стратегията следните действия: 

i) гарантиране на спазването на основния принцип на „равно заплащане за 
равен труд или труд с равна стойност“ както за жените, така и за мъжете, и 
подпомагане на държавите членки и социалните партньори в намаляването 
на разликата в заплащането на жените и мъжете посредством обществени 
политики и обмен на най-добри практики; 

ii) предприемане на подходящи мерки за намаляване на разликата в пенсиите 
на жените и мъжете, която е пряко следствие от разликата в заплащането 
между половете, и оценка на въздействието на пенсионните системи върху 
жените, като се обръща специално внимание на договорите на непълно 
работно време и на нестандартните договори; 

Насилие срещу жените 

4. припомня за опустошителните последици от насилието срещу жените, което е 
най-разпространената форма на нарушение на правата на човека в рамките на ЕС, 
и препоръчва да бъдат включени в стратегията следните действия: 

i) насърчаване да се ратифицира Конвенцията от Истанбул на Съвета на 
Европа относно насилието срещу жените, като се зачитат националните 
конституционни разпоредби, и откриване на процедурата за присъединяване 
на ЕС към Конвенцията; 

ii) повишаване на предоставянето на систематично обучение на 
квалифицирания персонал, полагащ грижи за жени, станали жертви на 
физическо, сексуално или психическо насилие; 

iii) определяне на 2017 г. за година на прекратяване на насилието срещу жените, 
засилване на мерките за насърчаване и подкрепа на действия в областта на 
превенцията на насилието над жени (включително посредством оценка на 
прилагането на „Пакета относно правата на жертвите“), действия за 
повишаване на осведомеността, събиране на данни и финансиране за НПО; 
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Процес на вземане на решения 

5. подчертава неприемливото неравновесие в процеса на вземане на решения както в 
обществената, така и в частната сфера, и препоръчва да бъдат включени в 
стратегията следните действия: 

i) насърчаване на действия за борба с трайните стереотипи чрез кампании за 
повишаване на осведомеността и чрез имиджа на жените, отразяван в 
медиите; 

ii) насърчаване на действия, които допринасят за по-голямо представителство 
на жените на ръководните длъжности в публичните институции, било то на 
национално или на местно равнище, както в политическата сфера, така и в 
университетите и висшите учебни заведения;  

iii) насърчаване на действия в полза на включването на повече жени на 
ръководни длъжности в дружествата; 

Здравеопазване 

6. отчита, че здравето е решителен аспект от личностното развитие на жените и 
препоръчва да бъдат включени в стратегията следните действия: 

i) повишаване на вниманието към превенцията на предавани по полов път 
болести и методите за превенция, както и към научните изследвания за 
подобряване на ранното откриване на заболявания, специфични за жените, 
като някои видове рак (на яйчниците, на шийката на матката и на гърдата); 

ii) увеличаване на достъпа до общи здравни грижи за жените, особено в 
отдалечените райони; 

Външни действия 

7. призовава ЕС и неговите държави членки да интегрират равенството между 
жените и мъжете във всички свои външни политики, и препоръчва да бъдат 
включени в стратегията следните действия: 

i) продължаване на ангажимента на ЕС за овластяване на жените чрез развитие 
и хуманитарна помощ в трети държави; 

ii) насърчаване на държавите партньори да стимулират равенството между 
жените и мъжете във всички аспекти на споразуменията за партньорство; 

iii) включване на специална глава относно правата на жените в плана за 
действие за правата на човека на Европейската служба за външна дейност, с 
акцент по-специално върху гениталното осакатяване на жени и ранните 
принудителни бракове;  

Общи препоръки 
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8. призовава Комисията и държавите членки да изпълняват стратегията в 
съответствие със своите области на компетентност, като се подчертава значението 
на обмена на най-добри практики, по-специално в случаите, когато държавите 
членки имат изключителна компетентност; 

9. призовава Европейския институт за равенство между половете да продължи 
работата си по събирането на конкретни данни и изготвянето на табла с 
показатели, свързани с пола, във всички области на политиката; 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата на държавите членки. 

Or. en 

 
 
 


