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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че макар решението за подобряване качеството на 

образованието да е в сферата на компетентност на държавите членки, ЕС има 

ключова подпомагаща роля при определянето на съвместните цели и 

насърчаването на споделянето на добри практики въз основа на членове 165 и 167 

от ДФЕС; 

Б. като има предвид, че равенството между половете е основен принцип на 

Европейския съюз, залегнал в Договорите, и следва да намери отражение във 

всички политики на ЕС, включително в областта на образованието и културата; 

В. като има предвид, че образованието предлага уникална възможност за 

овластяване на жените и момичетата и за справяне с всички форми на 

дискриминация и със стереотипите, но този потенциал не е изцяло оползотворен в 

Европейския съюз; като има предвид, че според данни на Евростат за 2014 г. 

повече жени, отколкото мъже (съответно 42,3% спрямо 33,6%) се насочват към 

висше образование, но по-голям брой сред жените избират обществените, вместо 

природните и точните науки; като има предвид, че сред следващите висше 

образование само 9,6% от жените изучават специалности в областта на ИКТ в 

сравнение с 30,6% от мъжете; като има предвид, че въздействието на свързаните с 

пола стереотипи върху образованието и обучението може да определи житейския 

избор, което от своя страна има сериозни последици за пазара на труда, където 

жените са изложени на хоризонтална и вертикална сегрегация; като има предвид, 

че жените често биват подлагани на насилие, което може да бъде изкоренено 

посредством образованието; като има предвид, че жените до голяма степен 

остават слабо представени в инициативи, които имат за цел допълнително 

насърчаване на електронното образование и електронните умения, като например 

Европейската седмица на програмирането, ИКТ за по-добро образование, Клуба 

на лидерите „Startup Europe“ и Широката коалиция за работни места в сферата на 

цифровите технологии; 

Г. като има предвид, че достъпът до качествено образование е от съществено 

значение за овластяването на отделната личност и отговорното гражданство, като 

спомага за развитието на разбирането на правата на човека и общите основни 

ценности, осигурява социално сближаване и противодейства на социално-

икономическите и свързаните с измерението на пола неравенства и с основаните 

на пола стереотипи и насилие; като има предвид, че образованието е мощен 

инструмент за преодоляване на дълбоко вкоренени стереотипи и дискриминация; 

като има предвид, че образователните системи следва да бъдат насочени не само 

към пазара на труда, но също така и към човешките, обществените и културните 

потребности; като има предвид, че всички деца следва да имат достъп до 

висококачествено образование без дискриминация; като има предвид, че 

социално-икономическото разделение в Европа се е увеличило през последните 

няколко десетилетия, и като има предвид, че неравенството е тясно обвързано с 
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възможностите за работа и видовете работа; като има предвид, че е от съществено 

значение образованието, достъпът до което е основно човешко право, да получава 

постоянно адекватно финансиране; като има предвид, че учителите играят 

основна роля за формирането на личностното, гражданското и социалното 

образование на своите ученици, включително по отношение на въпросите на 

равенството между половете и социалното неравенство; 

Д. като има предвид, че мерките за строги икономии и сериозните съкращения на 

публичните разходи като цяло намалиха бюджета за обществено образование, 

което има отрицателно въздействие върху младите хора и студентите, по-

специално върху жените и момичетата; 

Е. като има предвид, че предприемачеството често се свързва с умения в сферата на 

проактивното управление на проекти, воденето на преговори и инициативността; 

като има предвид, че тези умения следва да се насърчават и стимулират; 

Ж. като има предвид, че цифровизацията революционизира и промени из основи 

начина, по който хората получават и предоставят информация, а това 

представлява голям потенциал в областта на образованието, включително по 

отношение на образователните възможности за жените и момичетата; като има 

предвид, че съществува значителна неравнопоставеност между половете по 

отношение на достъпа до професионални и образователни възможности във 

връзка с информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и 

компютърните умения; 

З. като има предвид, че жените представляват едва 20% от специалистите в областта 

на природните и точните науки и едва 27 % от завършващите инженерни 

специалности1; като има предвид, че едва 29 на 1000 от получилите висше 

образование жени, в сравнение с 95 на 1000 от получилите висше образование 

мъже, притежават бакалавърска степен в областта на ИКТ, като само 3% от 

всички завършили висше образование жени притежават диплома в тази 

дисциплина (в сравнение с почти 10% от дипломираните мъже), и като има 

предвид, че само 4 от всеки 1000 жени ще продължат да работят в сектора на 

ИКТ; като има предвид, че увеличаването на броя на жените в ИКТ, който е един 

от секторите с най-високо заплащане, главно чрез включване в образование и 

университетски степени в областта на ИКТ и науките, технологиите, 

инженерството и математиката (НТИМ), може да спомогне за тяхното финансово 

овластяване и тяхната независимост, което ще доведе до намаляване на общата 

разлика в заплащането между половете; като има предвид, че 60% от учениците в 

ЕС не използват цифрово оборудване в своите класни стаи; като има предвид, че 

малко жени заемат ръководни постове в секторите на науката и технологиите; 

като има предвид, че са необходими повече женски ролеви модели в традиционно 

доминираните от мъже сфери; 

И. като има предвид, че обучението през целия живот играе важна роля за 

увеличаване на конкурентоспособността и пригодността за заетост на жените на 

                                                 
1 Европейска комисия: Обзор на образованието и обучението за 2017 г., достъпен на 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
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работното място; като има предвид, че само 15%1 от жените с по-ниска степен на 

образование продължават да участват в образованието и обучението през целия 

живот; като има предвид, че този брой трябва да нарасне, за да могат жените да 

преодолеят трудностите, които срещат при осъвременяването на своите умения, 

за да се удовлетворят нуждите на променящия се пазар на труда; 

Й. като има предвид, че непропорционално по-голямото представителство на жените 

в определени професии, като например учителската, потенциално може да води 

до понижаване на престижа на професията и определяне на по-ниски 

възнаграждения; 

К. като има предвид, че националните органи трябва да насърчават равенството 

между половете в образователните институции чрез всички средства, с които 

разполагат, и като има предвид, че образованието относно равенството между 

половете следва да присъства във всички учебни програми и учебни планове; като 

има предвид, че европейските и националните органи трябва да гарантират, че 

учебните материали не съдържат дискриминиращо съдържание; 

Л. като има предвид, че значителен брой момичета и момчета, произхождащи от 

бедна социално-икономическа среда, нямат достъп до образование при равни 

условия поради ниския стандарти на живот; 

М. като има предвид, че родителите играят важна роля за образованието на децата си 

и поради това следва да бъдат активно включени във всички усилия и политики, 

насочени към модернизиране на образованието; 

Н. като има предвид, че е налице необходимост от поддържане на училищата и 

центровете за обучение в местните общности във всички региони на ЕС като 

съществена основа за добро образование и равни възможности за момичетата; 

1. насърчава държавите членки да гарантират постигането на равни възможности за 

всички учащи се в рамките на образователните си системи, особено за лицата в 

неравностойно социално-икономическо положение и да следят за техния равен 

достъп до висококачествено образование; счита, че достъпът до училище, 

понякога физически и географски, е един от начините за справяне с 

неравнопоставеността между половете в образованието; настоява, че следва да 

бъдат взети предвид по-широки социални фактори за подобряване на 

положението на маргинализираните групи момичета в ЕС; припомня, че голям 

брой ученици от маргинализирани групи от населението напускат училище, преди 

да са завършили образованието си и получават образование в сегрегирани 

училища; счита, че образованието е единственият изход от бедността и 

социалното изключване на маргинализираните групи деца; изтъква, че бедността 

и икономическите трудности оказват дълбоко въздействие върху равенството 

между половете в образованието, което също така се отразява на достъпа на 

момичетата до училищата и университетите; поради това насърчава инициативите 

на държавите членки, имащи за цел намаляване на преките и непреките разходи за 

образование на семействата в нужда; сърдечно приветства популяризирането на 

приобщаващо образование чрез обмен на най-добри практики за интегриране на 

                                                 
1 Европейски институт за равенство между половете, Индекс за равенство между половете за 2017 г. 
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учениците мигранти и обмен на информация, насочен към установяването на 

общи ценности; 

2. посочва, че слабото участие на жените и на момичетата в образованието в 

областта на ИКТ, а по-късно и в заетостта в тази област, е резултат от сложното 

взаимодействие на стереотипите, свързани с пола, което започва в ранните етапи 

на живота и образованието и продължава на работното място; насърчава 

Комисията и държавите членки да се борят срещу стереотипите, свързани с пола, 

и да насърчават равенството между половете на всички равнища и във всички 

видове образование, включително по отношение на свързания с пола избор на 

дисциплини и професионално развитие, в съответствие с приоритетите, очертани 

в стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на 

образованието и обучението („Образование и обучение 2020“); 

3. насърчава Комисията и държавите членки да работят чрез открито 

сътрудничество в рамките на „Образование и обучение 2020“ за намиране на 

решения и споделяне на най-добри практики в областта на ранното цифрово 

обучение, които са приобщаващи за момичетата, включително електронните 

умения и кодирането, както и в по-късните етапи на програмите, насочени към 

увеличаване на дела на жените, избиращи да следват и завършат степени в 

областта на НТИМ; 

4. подчертава, че е важно да бъде осигурена цифровата грамотност, както и 

участието в образованието и обучението в областта на ИКТ на жените и 

момичетата; призовава Комисията и държавите членки да поставят по-силен 

акцент върху предоставянето на възможности за образование и обучение на 

момичетата в областта на НТИМ и ИКТ, както и върху справянето с различията 

между половете в дигиталната област, посредством развиване на техните умения 

в областта на цифровите технологии чрез включване на кодирането, новите медии 

и технологиите в образователните програми на всички равнища, включително за 

преподавателския персонал, с цел намаляване и премахване на различията по 

отношение на цифровите умения; насърчава държавите членки да въведат 

съобразено с възрастта обучение по ИКТ в ранните етапи на училищното 

образование, като се постави специален акцент върху окуражаването на момичета 

да развиват своя интерес и талант в областта на цифровите технологии, като се 

има предвид, че момичетата се пренасочват от НТИМ към други области на по-

ранен етап от своето образование поради свързани с пола стереотипи във връзка с 

тези дисциплини, липсата на модели на подражание и разделението на дейностите 

и играчките; настоятелно призовава всички държави членки да инвестират 

систематично в информационни, осведомителни и образователни кампании и да 

подобряват предоставянето на съвети за професионално развитие на момичетата и 

момчетата, като вниманието се насочва към стереотипното възприемане на 

ролите, свързани с пола, както и към стереотипите, свързани с пола, в 

предоставянето на съвети за професионално развитие, не на последно място що се 

отнася до науката, инженерството и новите технологии; изтъква, че това би 

спомогнало за намаляване на половата сегрегация на пазара на труда и ще укрепи 

положението на жените, като същевременно ще се даде възможност те да се 

възползват в пълна степен от човешкия капитал, какъвто представляват 

момичетата и жените в ЕС; 
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5. призовава държавите членки да се борят с основаните на пола стереотипи в 

образованието, за да гарантират, че жените имат същите възможности и свобода 

на избор на професионално развитие по свое желание; в този контекст изразява 

загриженост във връзка с трайните стереотипи в материалите за обучение в някои 

държави членки и различните очаквания на учителите по отношение на 

поведението на момичетата и момчетата; посочва необходимостта от включване 

на принципа за равенство между половете в първоначалното и непрекъснатото 

обучение на учителите, както и в практиките на преподаване, за да се премахнат 

пречките пред реализирането на пълния потенциал на учащите се, независимо от 

техния пол; призовава държавите членки, при прилагане на принципа на 

равенството между половете в образователните програми и учебните планове на 

регионалните образователни системи, да обръщат специално внимание на най-

отдалечените региони, като се имат предвид регистрираните там високи нива на 

насилие срещу жените; подчертава, че образователните системи на всички 

равнища трябва да включват измерението на пола и да отчитат потребностите на 

хората, които са жертви на дискриминация; 

6. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че ангажиментът за 

равенство между половете надхвърля декларациите на принципи и политически 

намерения и се проявява в съществено увеличаване на полаганите усилия и 

инвестираните ресурси, като се има предвид значението на образованието за 

осъществяването на културна промяна; призовава Комисията и държавите членки 

да се борят срещу всички форми на дискриминация и тормоз в образователните 

среди; настоятелно призовава държавите членки да подкрепят включването на 

обективна информация по въпросите на ЛГБТИ в училищните програми; 

7. препоръчва държавите членки и образователните заведения да предприемат 

превантивни действия по отношение на насилието, основано на пола; изтъква 

значението на превантивните мерки, по-специално в институциите за висше 

образование, за справяне със случаите на сексуален тормоз; 

8. подчертава положителното въздействие на сексуалното образование и 

образованието по въпросите на взаимоотношенията върху здравето и 

благосъстоянието на младите хора, както и за постигането на равенство между 

половете и овластяване на момичетата; призовава държавите членки да включат 

като част от училищните учебни програми широкообхватно сексуално 

образование, което наред с други аспекти да разглежда сексизма, ролите на 

половете и концепциите за съгласие, уважение и реципрочност; 

9. подчертава значението на висококачественото предучилищно образование и 

грижи и припомня, че те следва да бъдат достъпни за всички, с цел да се подобри 

равновесието между професионалния и личния живот, по-специално за жените и 

майките; припомня, че предучилищното образование и грижи играят съществена 

роля за правилната подготовка на децата за основното образование; 

10. подчертава значението на съобразеното с възрастта и с детските потребности 

образование и възразява срещу всяка форма на неподходящо, преждевременно 

сексуализиране в центрове за дневни грижи за деца, в детски градини или 

училища; 
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11. отбелязва, че ролята и постиженията на жените в историята, науката и други 

области не винаги са достатъчно отразени и представени в учебните планове и 

програми; изтъква необходимостта от това държавите членки, в сътрудничество с 

Комисията, да предприемат стъпки в съответните области с оглед представянето и 

включването на жените в образователното съдържание по по-видим и балансиран 

начин; приканва, в същия дух, държавите членки и Комисията да организират 

действия, включително кампании за разпространяване на знания относно жените 

в историята, науката и други области, с допълнителната цел да бъдат насърчавани 

женски ролеви модели за момичетата и жените на всички равнища на 

образованието; 

12. посочва значението на включването и насърчаването в училищните програми и 

образователното съдържание на знания относно историята на еманципацията на 

жените, и по-специално относно избирателното право на жените, включително по 

случай годишнините със символично значение (например навършването през 

2018 г. на 100 години от извоюване на правото на жените да гласуват в Полша и 

Германия), за да се повиши осведомеността с цел насърчаване на правата на 

жените в образователната рамка; 

13. счита, че предприемачеството е двигател на растежа и на създаването на работни 

места и също така представлява начин да повишаване на конкурентоспособността 

и иновативността на икономиката, което спомага за овластяването на жените; 

14. припомня, че в рамките на модернизирането на висшето образование в ЕС следва 

да бъде развито по-тясно сътрудничество между институциите за висше 

образование, предприятията и други заинтересовани страни, особено в областта 

на регионалните иновации с оглед засилване равенството между половете в 

областта на предприемачеството; 

15. насърчава държавите членки да повишат обществената осведоменост относно 

ученето през целия живот и да интегрират принципа за равенство между половете 

при разработването на съответните политики и програми, по-специално с фокус 

върху жените с по-ниска степен на образование, както в градските, така и в 

селските райони, за да им се осигурят възможности за повишаване на уменията; 

16. призовава държавите членки да се съсредоточат върху образованието в областта 

на предприемачеството и финансите, доброволчеството и владеенето на чужди 

езици в образователните си системи и също така да отдават приоритет на тези 

умения в рамките на програмите за професионално образование и обучение 

(ПОО); 

17. насърчава държавите членки и образователните институции да гарантират 

засиленото представителство на жените в управителните съвети на училищата, 

университетите и научноизследователските институти, където те са значително 

по-слабо представени, в управителните органи на училищните и студентските 

асоциации, както и във всички специални работни групи, които работят по 

въвеждането на реформи в образователните системи; 

18. настоятелно призовава държавите членки да подкрепят учебните институции в 

премахването от всички документи и канали за комуникация на езика на полови 
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стереотипи, които могат да задълбочат неравнопоставеността между половете; 

19. призовава държавите членки да разработят или да направят по-строги 

националите правни уредби, насочени към противодействие на отрицателното 

влияние на стереотипните роли на половете, произтичащи от ценности, 

разпространявани чрез медиите и рекламата, които твърде често подкопават 

работата на училищата в тази област; 

20. препоръчва на Комисията и/или държавите членки да създадат и да насърчават 

европейска/национална награда, насочена към въпроса за равенството между 

мъжете и жените в образователните институции, с цел насърчаване на най-

добрите практики. 
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