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Резолюция на Европейския парламент относно баланса между половете при 
издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните 
въпроси на ЕС
(2019/2614(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 (Регламент за 
ЕМП)1,

– като взе предвид членове 37 и 48 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 (Регламент за 
ЕБО)2,

– като взе предвид член 283 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно годишния доклад 
на ЕЦБ за 2017 г.3,

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи, и по-специално член 14 от нея, забраняващ дискриминацията,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW) от 18 декември 1979 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията от 2018 г. относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че равенството между половете е основно човешко право и 
постигането му би допринесло за по-приобщаващ и устойчив растеж; като има 
предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции 
и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса 
между половете;

Б. като има предвид, че член 2 от Договора за Европейския съюз утвърждава 
принципа за равенство между жените и мъжете;

В. като има предвид, че почти всички ключови позиции в Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и в европейските надзорни органи са заети от мъже;

Г. като има предвид, че понастоящем има само една жена – член на Изпълнителния 

1 ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
2 ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
3 Приети текстове, P8_TA(2019)0029.



RE\1179353BG.docx 3/3 PE635.434v01-00

BG

съвет на ЕЦБ; като има предвид, че само двама от 25-те членове на 
Изпълнителния съвет на ЕЦБ са жени; като има предвид, че жените продължават 
да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности;

Д. като има предвид, че Комисията и Съветът постоянно пренебрегнат призивите на 
Парламента за балансиран по отношение на пола списък с подбрани кандидати за 
тези длъжности;

Е. като има предвид, че за последните свободни работни места в ЕЦБ, Европейския 
банков орган и Единния съвет за преструктуриране компетентните органи за 
вземане на решения избраха единствено кандидати от мъжки пол;

Ж. като има предвид, че само девет от 28-те членове на Европейската комисия са 
жени; като има предвид, че седем от 20-те членове на Бюрото на Европейския 
парламент са жени; като има предвид, че 11 от 23-та председатели на комисии са 
жени;

1. припомня многократните си искания за балансирани по отношение на пола 
списъци, когато става въпрос за ключови позиции в европейските надзорни и 
парични институции;

2. изразява дълбоко съжаление относно липсата на одобрени кандидати от женски 
пол за последните свободни работни места за главен икономист на ЕЦБ, член на 
управителния съвет на Единния съвет за преструктуриране и председател на 
Европейския банков орган;

3. призовава Комисията и Съвета да гарантират, че поне по един кандидат от всеки 
пол е включен в списъка с подбрани кандидати за свободните работни места на 
ключови позиции в европейските надзорни и парични институции;

4. призовава държавите членки да спазват правното си задължение съгласно Хартата 
на основните права за насърчаване на равенството между половете и приканва 
всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи да 
предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

5. призовава за конкретен план от страна на държавите членки и Комисията относно 
начините да се гарантира, че съставът на европейските надзорни и парични 
институции е по-балансиран по отношение на пола;

6. потвърждава, че ще се въздържи да одобрява решения за всякакви свободни 
работни места в европейските надзорни и парични институции, докато с 
Комисията и Съвета не бъде сключено междуинституционално споразумение 
относно балансираните по отношение на пола списъци;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 
Съвета, Европейската централна банка и европейските надзорни органи.


