
 

AD\1103676BG.docx  PE585.437v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Eвропейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
 

2016/2009(INI) 

7.9.2016 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по правата на жените и равенството между половете 

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи 

относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. 

(2016/2009(INI)) 

Докладчик по становище: Жорди Себастиа 

 



 

PE585.437v02-00 2/13 AD\1103676BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1103676BG.docx 3/13 PE585.437v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г., 

А. като има предвид, че събирането на разделени семейства, макар и да е основно 

човешко право, понастоящем системно се забавя и дори нарушава, и като има 

предвид, че жените и децата са първите жертви на отказаното или забавеното 

прилагане на това право; 

Б. като има предвид, че членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз забраняват всяка форма на дискриминация въз основа на пола; като има 

предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между половете и да 

гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете във всички 

свои действия; 

В. като има предвид, че ромските жени често се сблъскват с дискриминация под 

множество форми и в различни сектори, основана на пол и етнически произход, и 

имат ограничен достъп до заетост, образование, здравеопазване, социални услуги и 

вземане на решения; като има предвид, че дискриминацията може да се появи в 

обществото като цяло във връзка с нарастващия антиромски расизъм, но също така 

и в рамките на общностите, в които живеят тези жени, въз основа на пола; 

Г. като има предвид, че насилието срещу жени е нарушение на основните права, което 

засяга всички слоеве на обществото, независимо от възрастта, образованието, 

доходите, социалното положение и държавата на произход или пребиваване; като 

има предвид, че неравенството между половете и основаващите се на пола 

стереотипи увеличават риска от насилие и други форми на експлоатация и 

възпрепятстват пълноценното участие на жените във всички сфери на живота; 

Д. като има предвид, че жените все още са обект на многобройни форми на 

дискриминация в ЕС и все още са представени в недостатъчна степен във всички 

сфери на вземането на решения; 

Е. като има предвид, че трафикът на хора представлява явно нарушение на правата на 

човека, човешкото достойнство и основните правни и демократични принципи; като 

има предвид, че трафикът с цел сексуална експлоатация все още е най-

разпространената форма; като има предвид, че 76% от регистрираните жертви в ЕС 

са жени; 

Ж. като има предвид, че според проучването сред ЛГТБ в ЕС лесбийките, 

бисексуалните и транссексуалните лица са изправени пред непропорционален риск 

от дискриминация въз основа на своята сексуална ориентация или полова 

идентичност; 

З. като има предвид, че полът сам по себе си не предполага непременно уязвимост и 
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че съществуват много фактори, които допринасят за създаването на положение на 

уязвимост, включително бедност, социално изключване и дискриминация; 

И. като има предвид, че последните налични оценки на Евростат показват, че жените в 

ЕС печелят средно 16% по-малко от мъжете; 

Й. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и 

репродуктивните права се базират на основни права на човека и представляват 

съществени елементи от човешкото достойнство1; 

1. изразява съжаление относно факта, че все още не е постигнато равенство между 

половете, че в много области не са направени подобрения и че основните права на 

жените продължават да се нарушават; подчертава, че жените продължават да са 

обект на дискриминация и социално изключване, както е видно от ниската степен, в 

която са представени в областта на науката, технологиите и инженерството, 

предприемачеството и в процеса на вземане на решения, както и от все още 

съществуващите разлики в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, в това 

число и по отношение на жените, живеещи в селските райони; отбелязва, че 

дискриминацията и липсата на представителство водят до запазването на 

свързаните с пола стереотипи, на социалното и икономическото изключване и на 

насилието срещу жени и момичета; 

2. подчертава необходимостта от борба срещу антиромския расизъм на всяко равнище 

и чрез всички средства и изтъква, че това явление е особено трайна, насилствена, 

повтаряща се и често срещана форма на расизъм; призовава държавите членки да 

засилят в още по-голяма степен борбата с антиромския расизъм и да подкрепят 

овластяването на ромските жени като част от техните национални стратегии за 

интегриране на ромите, като се насърчават най-добрите практики; 

3. призовава за осигуряването на статистически данни и показатели за множествената 

дискриминация, която често бива скрита под формата на обща дискриминация 

(например на основание бедност и раса); припомня, че ако съществува риск от 

дискриминация, то е налице дори още по-голям риск тя да бъде свързана с пола; 

призовава Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) да публикува 

доклад по този въпрос; 

4. изразява съжаление относно факта, че жените все още страдат от 

дискриминационни условия за работа, включително нестандартни форми на заетост; 

подчертава, че жените, които работят в сектора на услугите на дребно, са изложени 

в особена степен на удължено работно време и е твърде вероятно да им бъде 

отказано правото на почивен ден в рамките на седмицата; 

5. изразява загриженост, че през последните години в редица държави членки 

придобиват публичност движения за борба срещу равенството между половете; 

подчертава, че тези движения поставят под съмнение съвременните достижения в 

областта на равенството между половете и имат за цел да блокират законите и 

политиките в защита на ЛГБТИ лицата срещу престъпления от омраза и 

                                                 
1 Програма за действие на МКНР, § 7.2 и 7.3. 



 

AD\1103676BG.docx 5/13 PE585.437v02-00 

 BG 

дискриминация; 

6. в тази връзка изразява съжаление, че не е приета стратегия на ЕС за равенство 

между половете за периода 2016 – 2020 г. и, като повтаря заключенията на Съвета 

относно равенството между половете от 16 юни 2016 г., призовава Комисията да 

повиши статута на своя Стратегически ангажимент за равенство между половете за 

периода 2016 – 2019 г., като го приеме под формата на съобщение; 

7. призовава Комисията да засили усилията за увеличаване на представителството на 

жените в процеса на вземане на решения в политическата и икономическата сфера, 

като следва двоен подход, съчетаващ интегриране на принципа на равенство между 

половете и целенасочени мерки; 

8. призовава Комисията да подобри събирането, анализа и разпространението на 

изчерпателни, сравними, надеждни и редовно осъвременявани данни относно 

участието на жените в процеса на вземане на решения; 

9. осъжда всяка форма на сурогатно майчинство, тъй като то не зачита правата на 

всички жени; 

10. призовава институциите на ЕС да насърчават участието на жените в европейския 

изборен процес, като включат листи с балансирано представителство на мъжете и 

жените в рамките на следващото преразглеждане на европейското избирателно 

право; 

11. изразява съжаление относно факта, че предложението от 2012 г. за директива на 

Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред 

директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 

търговия, и свързаните с това мерки продължава да бъде блокирано и призовава 

Съвета най-сетне да приеме обща позиция относно посоченото предложение; 

12. подчертава, че разликата в заплащането на жените и мъжете, която понастоящем е 

средно 16% в ЕС, представлява недопустима дискриминация и е в противоречие с 

Договорите на ЕС (член 157 от ДФЕС); отново отправя призив към държавите 

членки да преразгледат действащото си законодателство с цел премахване на 

разликите в заплащането и пенсиите на мъжете и жените; отбелязва, че мерките за 

увеличаване на прозрачността по отношение на заплатите са от основно значение за 

премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете; призовава 

държавите членки да приложат препоръката на Комисията относно прозрачността 

по отношение на заплатите; 

13. счита, че е необходимо спешно да се разработи определение на равнище ЕС на 

понятието „труд с равна стойност“, като се вземе предвид съдебната практика на 

Съда, за да се гарантира, че фактори като условията на труд, отговорността, 

възложена на работниците, и изискванията относно физическото или психическото 

състояние за съответната работа са взети под внимание; 

14. призовава за пълното прилагане на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на 

принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в 

областта на заетостта и професиите, както и за нейното преразглеждане с цел 
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включване на задължително изискване дружествата да изготвят мерки или планове 

относно равенството между половете; 

15. отбелязва, че жените са непропорционално и често и недоброволно концентрирани 

на несигурни работни места, което включва високо равнище на работа на непълно 

работно време, нископлатени и срочни договори и договори за „нула часове“; 

отбелязва, че работата на непълно работно време допринася за възникването на риск 

от бедност; припомня в този контекст, че равенство между мъжете и жените може 

да бъде постигнато само чрез справедливо преразпределяне на платения и 

неплатения труд, както и на професионалните и семейните отговорности и на 

отговорностите за полагане на грижи; 

16. изтъква наличието на висок процент самостоятелно заети лица в селските райони, за 

които липсва подходяща социална закрила, както и големия дял на „невидимия“ 

труд, който засяга по-специално жените; поради това призовава държавите членки и 

регионите със законодателни правомощия да подобрят законодателството относно 

равенството между половете на пазара на труда, особено по отношение на 

заплатите, правата на собственост и вземането на решения, както и да гарантират 

предоставянето на социална сигурност за мъжете и жените, работещи в селските 

райони; 

17. подчертава решаващата роля на висококачествените обществени услуги за борбата 

срещу бедността, особено бедността сред жените, тъй като жените зависят в по-

голяма степен от подобни услуги; 

18. призовава Комисията да предприеме всеобхватни и цялостни законодателни 

действия, за да се отговори на нуждите на майките и бащите по отношение на 

видовете отпуск, а именно отпуск по майчинство, отпуск по бащинство, родителски 

отпуск и отпуск за полагане на грижи, по-специално за да се помогне на мъжете да 

играят активна роля като бащи, да се създаде възможност за по-справедливо 

разпределяне на семейните отговорности и по този начин да се предоставят равни 

възможности на жените да участват на пазара на труда; 

19. изразява съжаление във връзка с решението на Комисията да оттегли директивата 

относно отпуска по майчинство и я призовава да представи ново предложение 

относно задължителното право на платен родителски отпуск; 

20. подчертава факта, че само малка част от мъжете ползват правото си на родителски 

отпуск; поради това призовава да бъдат предприети конкретни действия за 

преминаване към права на родителски отпуск, които да бъдат лични и 

непрехвърляеми във възможно най-голяма степен; 

21. приветства предложението за въвеждане на отпуск за лицата, полагащи грижи, 

както е предвидено в пътната карта на Комисията относно ново начало за справяне с 

предизвикателствата на равновесието между професионалния и личния живот, пред 

които са изправени работещите семейства; призовава Комисията да представи 

законодателно предложение за включването на тази разпоредба; 

22. приветства предложеното присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и 

призовава ЕС и държавите членки да ратифицират тази конвенция възможно най-
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скоро с цел да се гарантира защита срещу и предотвратяване и премахване на 

всички форми на насилие над жени и момичета и на домашно насилие; припомня на 

държавите членки, че членството в ЕС не ги освобождава от задължението да 

подпишат, ратифицират и прилагат Конвенцията от Истанбул, и ги приканва да 

направят това; подчертава, че Конвенцията от Истанбул е най-всеобхватното 

съвременно средство за предотвратяване на, защита от и събиране на данни във 

връзка с насилието срещу жени и изразява съжаление относно факта, че едва 14 

държави членки са я ратифицирали до момента; 

23. осъжда проявите на насилие срещу жени и момичета, като например убийствата на 

честта, принудителните бракове, трафика на жени, домашното насилие и 

гениталното осакатяване на жени; счита, че посочените практики не мога да бъдат 

оправдани при никакви обстоятелства и следва да бъдат инкриминирани и 

наказвани; призовава Комисията и държавите членки да предприемат решителни 

мерки за борба срещу посочените практики в световен мащаб и в рамките на ЕС; 

подчертава, че насилието срещу жени е форма на системна злоупотреба с основните 

права и че 62 милиона жени в ЕС са жертви на насилие; 

24. счита, че всички лица, които живеят в Европа, следва да зачитат закона и правата и 

достойнството на жените; 

25. изразява съжаление във връзка с действията, свързани с тормоз и изнасилване на 

публични места в Европа, и високата степен на безнаказаност и липса на 

правосъдие за жертвите и счита, че всяка жена и всяко момиче следва да се чувства 

защитена/защитено от всякаква форма на сексуален тормоз на всяко публично 

място в Европа; призовава държавите членки да организират кампании за 

повишаване на осведомеността с цел борба срещу сексуалното насилие над жени и 

да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че подобни действия биват 

санкционирани по подходящ начин, че извършителите са изправени пред съд и че 

на жертвите е осигурена подходяща закрила; 

26. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да мобилизират необходимите 

средства и инструменти за борба с трафика на хора и сексуалната експлоатация; 

27. подчертава, че за да се води ефективна борба с основаното на пола насилие е 

необходима промяна в отношението към жените и момичетата; счита, че те често са 

представяни в подчинени роли, а насилието срещу тях твърде често се толерира или 

омаловажава; призовава държавите членки да направят повече за борбата срещу 

основаващите се на пола стереотипи и срещу дискриминацията срещу жени и 

момичета; 

28. отново призовава Комисията да внесе законодателно предложение относно 

насилието срещу жените и насилието, основано на пола, и да представи всеобхватна 

стратегия по този въпроса, включително гарантиране на достъп до правосъдие за 

лицата, станали обект на насилие; 

29. приветства нарастващата активност в ЕС на движението за премахване на 

гениталното осакатяване на жени; отбелязва, че държавите членки постепенно 

извършват положителни промени в правните си системи с цел инкриминиране както 

на акта на извършване на генитално осакатяване на жени, така и на акта на 
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извеждане на дете или на млада жена извън ЕС в трета държава с цел генитално 

осакатяване; настоятелно призовава държавите членки, които все още не са 

направили това, да гарантират, че тяхното законодателство в областта на 

наказателното право защитава момичетата и жените от генитално осакатяване; 

30. отчита факта, че средната възраст, на която започва проституцията, е между 13 и 14 

години, както и че сексуалната експлоатация е силно обвързана с пола и 

представлява форма на основано на пола насилие, което противоречи на 

принципите на правата на човека, основен принцип сред които е равенството между 

половете; 

31. подчертава важната роля на родителите във връзка с образователната рамка за 

насърчаване на равенството между половете; 

32. призовава държавите членки да прилагат закони и политики, които са насочени 

директно към извършителите, с цел намаляване на търсенето на сексуална 

експлоатация, като същевременно се декриминализират проституиращите лица и им 

бъдат предоставени услуги за подкрепа, включително висококачествена социална, 

правна и психологическа помощ за желаещите да спрат да проституират; 

33. призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2012/29/ЕС за правата, 

подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и Директива 2011/99/ЕС 

относно европейската заповед за защита с цел да се гарантира подходяща защита и 

помощ на жените и момичета, които са жертви на насилие; 

34. изразява дълбоко съжаление поради факта, че Съветът все още не е приел 

предложението от 2008 г. за Директива за прилагане на принципа на равно 

третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация; приветства отдаването на приоритет 

на тази директива от страна на Европейската комисия; отново заявява позицията си 

относно Директивата за равното третиране и отново отправя призив към Съвета да 

приеме предложението възможно най-скоро; 

35. осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу лесбийки, гейове, 

бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ); призовава да се 

предприемат допълнителни действия с цел засилване на наказателното право и на 

правото за борба срещу дискриминация в целия ЕС, за да се коригират пропуските в 

законодателството, които продължават да съществуват по отношение на 

наказанията за свързани с хомофобия, бифобия и трансфобия престъпления от 

омраза; 

36. изразява загриженост във връзка с нарастването на насилието в кибернетичното 

пространство срещу жени и деца, както и използването на информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ) и на интернет за трафик на жени и деца, 

особено с цел сексуална и трудова експлоатация; призовава Комисията и държавите 

членки да приемат мерки за предотвратяване и решаване на проблемите с 

използването на новите технологии като средство за вербуване особено на жени и 

момичета, които по този начин стават жертви на трафик на хора, както и с тормоза и 

преследването в кибернетичното пространство; 



 

AD\1103676BG.docx 9/13 PE585.437v02-00 

 BG 

37. отбелязва доклада на FRA относно основните права на интерсексуалните лица, 

както и документа на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека относно 

правата на човека и интерсексуалните лица; призовава Комисията да насърчава 

държавите членки да предприемат мерки за защита и зачитане на основните права 

на интерсексуалните лица; 

38. призовава държавите членки да гарантират, че децата и младите хора могат да се 

ползват от правото си да търсят, получават и предават информация, свързана със 

сексуалността, включително сексуалната ориентация, половата идентичност и 

изразяването на половата идентичност, по подходящ за възрастта и съобразен с пола 

начин; 

39. призовава държавите членки да въведат образователни програми, съобразени с 

аспектите на пола, както и действия във връзка с правата на момичетата и жените, 

равенството между половете, половата идентичност и взаимоотношенията между 

половете на всички равнища на образователните системи; призовава също така за 

образование, проповядващо мир и борба срещу дискриминацията и расизма както за 

момичетата, така и за момчетата още на ранен етап; 

40. отново заявява, че достъпът до услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното 

здраве и правата в тази област, включително безопасен и законен аборт, следва да 

бъдат гарантирани на всяка жена в ЕС и призовава ЕС и държавите членки да 

декриминализират абортите и полагането на грижи, свързани с извършването на 

аборт; подчертава, че сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област 

на всички жени и момичета трябва да се спазват, включително правото им да 

разполагат със своето тяло и сексуалност и правото да не бъдат обект на принуда, 

дискриминация и насилие; 

41. приветства всички усилия за пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата 

на хората с увреждания; припомня, че жените и момичетата с увреждания са 

особено изложени на риск от дискриминация, което им пречи да се ползват с всички 

основни права наравно с всички останали; 

42. насърчава компетентните комисии на Парламента да разгледат въпроса за защитата 

на правата на човека по отношение на интерсексуалните лица в ЕС и да представят 

доклад по собствена инициатива; 

43. призовава Комисията и държавите членки да прилагат мерки за закрила на жените и 

ЛГБТИ лицата от тормоз на работното място; 

44. призовава Комисията да води борба срещу несправедливото третиране на жените и 

показването на сцени на неравенството между половете в медиите посредством 

въвеждането на обмен на най-добри практики, така че медийните дружества да 

могат да прилагат по по-добър начин подход за равенство между половете в 

телевизионните предавания и радиопредаванията и в рекламата; 

45. призовава държавите членки, в сътрудничество с Комисията, да предприемат 

всички необходими мерки за гарантиране на защитата на жените и момичетата, 

които са мигранти, бежанци или търсещи убежище лица, както и на ЛГБТИ, които 

са бежанци или търсещи убежище лица, което следва да включва юридически 
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консултации, достъп до здравеопазване, безопасно място за жените и децата, 

отделни санитарни съоръжения и ползване на услугите и правата, свързани със 

сексуалното и репродуктивно здраве, включително достъп до безопасни аборти; 

46. изразява дълбока загриженост относно положението на жените и момичетата 

бежанци, които живеят в несигурни условия в целия ЕС и по неговите граници, 

както и на над 10 000 непридружени малолетни, които са изчезнали след влизането 

си в ЕС; посочва, че жените и момичетата представляват най-голямата и особено 

уязвима група в рамките на миграционните потоци и е необходима конкретна и 

внимателна оценка на техните нужди в рамките на процедурите за предоставяне на 

убежище и прием; отново подчертава в тази връзка, че за тях трябва да бъдат 

осигурени специфични подходи, програми и мерки; 

47. подчертава необходимостта от отваряне на преки законни и безопасни маршрути за 

търсене на убежище, с цел да се избегнат мрежите за трафик на хора и да се осигури 

възможност на жените, децата, възрастните хора и хората с увреждания да търсят 

убежище, без да излагат на риск живота си; 

48. отново изтъква основното право на всички жени на достъп до системите за 

обществено здравеопазване, и по-специално до първични, гинекологични и 

акушерски здравни грижи съгласно определението на Световната здравна 

организация; 

49. отбелязва, че 70% от идентифицираните жертви на трафик на хора в ЕС са граждани 

на ЕС, а повечето от установените жертви са граждани на ЕС от женски пол от 

Централна и Източна Европа1; призовава държавите членки да прилагат изцяло 

Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора, 

както и Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със 

сексуалната експлоатация на деца, с цел жените и момичетата да бъдат защитени от 

трафик, насилие и сексуална експлоатация; призовава държавите членки също така 

да разгледат аспекта на търсене на трафик и експлоатация на хора в своите 

национални стратегии и планове за действие; 

50. подчертава, че жените и момичетата мигранти, които не разполагат с документи, 

следва да имат пълен достъп до своите основни права и че следва да бъдат 

разработвани канали за законна миграция; 

51. изразява сериозна загриженост относно положението на мигрантите и лицата, 

търсещи убежище, които се вкарват нелегално в ЕС, като жените и децата са 

изправени пред повишен риск от сексуално насилие и основано на пола насилие; 

напомня, че жените и децата могат да бъдат принуждавани да разменят сексуални 

услуги срещу защита или основна подкрепа, за да оцелеят, и това в някои случаи се 

дължи на пропуските при подпомагането, нефункционирането на системите за 

регистриране, разделянето на семейства или липсата на безопасни и законни 

средства за влизане в ЕС, както и на липсата на успешни мерки срещу 

трафикантите; изтъква, че жените и децата, които прибягват до секс с цел 

оцеляване, не се считат за жертви на трафик и следователно не могат да получат 

                                                 
1 Европол, „Доклад относно актуалното положение: трафикът на хора в ЕС“ (февруари 2016 г.). 
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необходимата помощ; 

52. посочва, че домашните помощници са предимно жени и призовава държавите 

членки да ускорят процеса на ратифициране и прилагане на Конвенцията на 

Международната организация на труда (МОТ) относно домашните работници след 

приемането на Решение 2014/51/ЕС на Съвета като ключов инструмент за 

гарантиране на достойни условия на труд; 

53. изразява категорично несъгласие със задържането на бежанци, включително 

бременни жени, деца и кърмещи майки; 

54. призовава за укрепване на правото на повторно събиране на семейства в целия ЕС, 

както и за подобряване на прилагането му чрез използването на по-бързи и по-

евтини процедури; подчертава необходимостта от процедури за събиране на 

разделените семейства, които да предвиждат личностните права на жените и 

момичетата, присъединяващи се към семействата си в ЕС, за се гарантира тяхната 

независимост по отношение на достъпа до здравеопазване, образование и работа; 

55. изразява загриженост във връзка с липсата на данни относно ромските жени и деца, 

изложени на риск да станат обект на трафик с цел принудителен труд или услуги, 

включително просия; призовава Комисията да предостави данни относно жените и 

децата от ромски произход, признати за жертви на трафик, като посочи колко от тях 

са получили подпомагане като жертви и в кои държави; 

56. призовава Комисията да въведе принципа на равенство между половете във всички 

области на разработване на политики с цел по-ефективно насърчаване на 

равенството между половете, както и във всички законодателни предложения, 

включително систематични оценки на въздействието върху половете, като част от 

оценката на съответствието по отношение на основните права и като интегриран 

критерий в диалога с, наред с другото, държавите, които са кандидатки за 

присъединяване; 

57. призовава Комисията и държавите членки да използват бюджетиране, съобразено с 

принципа на равенство между половете, като инструмент, с който да се гарантира, 

че бюджетните решения отчитат аспекта на равенството между половете и се 

разглеждат поотделно различните въздействия; 

58. призовава Комисията да въведе стълб за равенство между половете в стратегията 

„Европа 2020“ и да гарантира включването в по-голяма степен на аспектите на 

равенството между половете в европейския семестър чрез въвеждане на измерение, 

свързано с равенството между половете, в годишния обзор на растежа и в процеса 

на формулиране на специфичните за всяка държава препоръки; 

59. отчита факта, че приемането на мерки за бюджетни ограничения и прекомерният 

акцент върху фискалната консолидация от страна на ЕС и неговите държави членки, 

които бяха въведени в отговор на икономическата криза, задълбочиха бедността и 

социалното изключване в цяла Европа, особено при жени и други групи в 

неравностойно социално положение, и че това въздействие трябва да се вземе 

предвид в икономическата част от специфичните за всяка държава препоръки; 
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60. изразява съжаление, че равнищата на дискриминация въз основа на пола 

продължават да бъдат високи, включително в сфери, различни от заетостта; 

61. признава, че утвърждаването на основните права на жените и момичетата може да 

се гарантира изцяло единствено чрез допълнително икономическо, политическо и 

социално овластяване, представителство и включване; 

62. подчертава необходимостта от целенасочени политики за гарантиране на основните 

права на уязвимите жени, които са членове на специфични групи, като например 

жените бежанци и жените, търсещи убежище, ромските жени, жените от 

етническите малцинства, възрастните жени или жените с увреждания; 

63. призовава институциите на ЕС да въведат конкретни показатели за равенството 

между половете, включително индекса за равенство между половете на 

Европейския институт за равенство между половете (EIGE), в системата за 

мониторинг и гаранции на бъдещия механизъм на ЕС за демокрация, принципи на 

правовата държава и основни права; 

64. призовава институциите на ЕС и всички държави членки да работят активно в 

области като включването на принципа за равенство между половете, събирането на 

данни относно заплащането и справедливото разпределяне на родителския отпуск; 

отбелязва, че социалната уязвимост и слабото социално приобщаване произтичат от 

факта, че процентът на заетост е по-нисък при жените, отколкото при мъжете, а 

делът на работещите на непълен работен ден е по-висок при жените, отколкото при 

мъжете; 

65. призовава ЕС да възприеме подход, при който правата на човека, трудовите права, 

правата на потребителите и правата във връзка с околната среда следва да 

направляват търговията и инвестициите на транснационално и национално 

равнище, а не обратното; 

66. призовава институциите на ЕС и държавите членки да предприемат съгласувани 

действия с цел повишаване на осведомеността относно вече съществуващите форми 

на защита и да гарантират по-добро практическо изпълнение и прилагане на 

директивите за равенство между половете. 
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