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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС 
(2017/2210(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 11 и 23 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз,

– 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 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите1,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010°г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги)2,

– като взе предвид предложението на Комисията относно третата средносрочна 
програма за действие на Общността за равни възможности за жените и мъжете 
1991 – 1995 г. (COM(90)0449),

– като взе предвид Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата 
на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета на 5 октомври 1995 г., 
относно образа на жените и мъжете, представяни в рекламата и медиите3;

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2000 г., озаглавено „Към 
рамкова стратегия на Общността за равенство между половете (2001 – 2005 г.)“ 
(COM(2000)0335),

– като взе предвид Заключенията на Съвета от 9 юни 2008 г. относно премахване на 
свързаните с половете стереотипи в обществото,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 24 юни 2013 г.: „За по-значима роля 
на жените при вземането на решения в медиите“,

– като взе предвид Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006 –
2010 г. от 1 март 2006 г. (COM (2006)0092),

– като взе предвид Стратегията за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г. 

                                               
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
2 OВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
3 ОВ C 296, 10.11.1995 г., стр. 15.
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от 21 септември 2010 г. (COM (2010)0491),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 
2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за 
периода 2016 – 2019 г.“ (SWD(2015)0278),

– като взе предвид резолюцията си от 25 юли 1997 г. относно дискриминацията 
срещу жените в рекламите,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно влиянието на 
маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете1,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на 
стереотипите, свързани с пола, в ЕС2,

– като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно равенството 
между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни 
длъжности на жените в ерата на цифровите технологии3,

– като взе предвид Препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 
10 юли 2013 г. относно равенството между половете и медиите,

– като взе предвид Препоръка 1555 от 24 април 2007 г. на Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Образът на жените в медиите“,

– като взе предвид Препоръка 1799 от 26 юни 2007 г. на Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа, озаглавена „Образът на жените в рекламите“,

– като взе предвид Препоръката до държавите членки на Комитета на министрите 
на Съвета на Европа от 27 септември 2017 г. относно равенството между половете 
в аудио-визуалния сектор,

– като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между 
половете (EIGE) от 2013 г., озаглавено „Преглед на изпълнението на Пекинската 
платформа за действие в държавите – членки ЕС: Жените и медиите – постигане 
на напредък в областта на равенството между половете при взимането на решения 
в медийни организации“,

– като взе предвид доклада на Съвета на Европа от 2013 г., озаглавен „Медиите и 
образът на жените“,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (А8-0000/2017),

А. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на 

                                               
1 OВ C 295E, 4.12.2009 г., стр. 43.
2 ОВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 18.
3 Приети текстове, P8_TA(2016)0204.
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Европейския съюз, както е посочено в Договорите, и трябва да бъда насърчавано 
във всичките дейности на Съюза;

Б. като има предвид, че медиите играят ролята на четвърта власт, имат капацитет да 
оказват въздействие на и в крайна сметка да формират общественото мнение, и са 
длъжни да гарантират свобода на информацията, многообразие на мненията и 
медиен плурализъм; 

В. като има предвид, че медиите оказват значително въздействие върху формирането 
и развитието на социалните и културните норми, от които се ръководят както 
жените, така и мъжете, и представляват важна индустрия с икономическа 
стойност, в която са пряко заети над един милион души в ЕС;

Г. като има предвид, че гледната точка както на жените, така и на мъжете, следва да 
бъде взета предвид в еднаква степен, за да се постигне цялостна картина и за да не 
се губят потенциалът и уменията на жените в съобщаването на информация 
относно предизвикателствата, пред които са изправени жените в медиите; 

Д. като има предвид, че през 2015 г. 68% от завършилите висше образование по 
журналистика и информация в ЕС-28 са жени1, докато данните за заетостта за ЕС-
28 през периода 2008 – 2015 г. показват, че средният дял на жените, заети в 
сектора на медиите, трайно остава на равнище едва от около 40%;

Е. като има предвид, че разликите в заплащането и пенсиите са постоянен проблем в 
ЕС и че са очевидни в различни икономически сектори, включително в медиите;

Ж. като има предвид, че жените продължават да се сблъскват с т.нар. „стъклен таван“ 
в медиите поради разнообразни фактори, включително процедурите на 
организационна култура, която често не благоприятства равновесие между 
професионалния и личния живот;

З. като има предвид, че обществените медийни организации в държавите членки 
могат да определят собствените си политики в областта на равенството, което 
води до широк спектър от практики в ЕС: от много всеобхватни политически 
рамки, обхващащи медийното съдържание и предвиждащи балансирано 
представителство на мъжете и жените в органите за вземане на решения до 
липсата на такава политика; 

И. като има предвид, че изследванията показват, че само около 37% от материалите 
както от онлайн, така и от офлайн новинарски източници са съобщени от жени —
положение, което не е показало изгледи за подобрение през последните десет 
години2; като има предвид, че жените най-често са приканени да участват в 
предоставянето на обществено мнение (41%) или да споделят личен опит (38%) и 
рядко са цитирани като експерти (само 17% от материалите); като има предвид, че 

                                               
1 Съвместно събиране на данни от ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат, достъпни на: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Ленка Вохоцова, публичното изслушване на комисията по правата на жените и равенството между 
половете на тема „Равенство между половете в медийния сектор в ЕС“, 26 юни 2017 г., записът е на 
разположение на адрес: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170626-1500-
COMMITTEE-FEMM
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научните изследвания показват също така, че по-малко от един на всеки петима 
експерти или коментатори е жена (18%)1;

Й. като има предвид, че има много жени в медиите, които работят на най-високо 
професионално равнище, които са също толкова високо ценени от обществото, 
колкото своите колеги мъже, и сред които се нареждат известни режисьори, 
журналисти и репортери; като има предвид, че въпреки че те работят също 
толкова добре, колкото и мъжете, те могат да бъдат по-уязвими и изложени на 
рискове и опасности;

К. като има предвид, че жените нямат голямо присъствие в новинарските и 
информационните медии и са още по-малко видим в областта на спорта, 
политиката, икономиката и финансите, независимо от многообразието от медии в 
държавите членки;

Л. като има предвид, че по-специално жените, които са разследващи журналисти, 
често стават обект на насилие и цел на смъртоносни нападения, за което 
свидетелстват случаите на Вероника Герин или Дафне Каруана Галиция;

Присъствието на жените в медиите 

1. подчертава факта, че въпреки че от гледна точка на образование са 
свръхпредставени в тази област и че представляват значителна работна сила, те са 
недостатъчно представени на ръководни и висши постове;

2. изразява съжаление във връзка с факта, че представителството на жените в 
обществените медии в ЕС като цяло е ниско, както на стратегически, така и на 
оперативни високопоставени длъжности и в управителните съвети (през 2017 г.: 
35,8% за ръководни длъжности, 37,7% за неръководни длъжности и 33,3% за 
членове на управителни съвети)2;

3. отбелязва, че въпреки че понастоящем жените са недостатъчно представени в 
обществените медии, те все още е по-вероятно да бъдат назначени или повишени 
на високопоставени длъжности в обществените медии, отколкото в частни 
медийни организации3;

4. призовава държавите членки, в сътрудничество с органите по въпросите на 
равенството, да се съсредоточат върху прилагането на съществуващото 
законодателство за равенство между жените и мъжете и да насърчат 
регулаторните органи да обърнат внимание на присъствието на жените и 
кариерното им развитие в медийния сектор, както и на нестереотипното медийно 

                                               
1 Проект за глобален мониторинг на медиите, регионален доклад за Европа (2015 г.), на разположение на 
адрес: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
2 „Равенството между половете във властта и процесите на вземане на решения. Преглед на изпълнението 
на Пекинската платформа за действие в държавите – членки на ЕС“, 2017 г. (Източник: Статистическа 
база данни на EIGE в областта на половете – Жените и мъжете в процеса на вземане на решения).
3 Европейски институт за равенство между половете (EIGE): Преглед на изпълнението на Пекинската 
платформа за действие в държавите – членки на ЕС: Жените и медиите – постигане на напредък в 
областта на равенството между половете при взимането на решения в медийни организации (2013 г.).
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съдържание;

5. припомня, че медийните организации са свободни да определят ролите на наетите 
от тях лица — както мъже, така и жени, но настоятелно ги призовава да 
извършват това като в максимална степен зачитат личното достойнство и 
професионалните качества; отбелязва в този контекст тревожните случаи на жени 
репортери, които са считани за по-подходящи за телевизионна журналистика, 
заради видимата им привлекателност за зрителите, и които впоследствие с 
напредването на възрастта биват замествани от по-млади колеги; 

Медийното съдържание и жените

6. подчертава, че всяко регулаторно сексистко действие и стереотипно представяне 
на половете в медийното съдържание е въпрос от компетентността на държавите 
членки и че с оглед на надлежните съображения, свързани с принципа на 
свободата на изразяване на мнение, свободата на редакционната политика не 
следва да служи за насърчаване или узаконяване на стереотипно или негативно 
представяне на жените;

7. призовава за подкрепа и стимулиращи мерки, като например насоки за равно 
представяне на жените и мъжете на длъжности, свързани с вземането на решения, 
в медийните организации, и призовава ефективният мониторинг на тези усилия да 
получи по-голямо значение в тези организации;

8. препоръчва разпоредбите, издавани от регулаторните органи в областта на 
медиите и комуникациите, да определят критерии, за да се гарантира 
нестереотипно представяне на жените и момичетата и да включват възможността 
за премахване на обидно съдържание; препоръчва специализираните организации 
като националните органи по въпросите на равенството и женските 
неправителствени организации да участват в мониторинга на прилагането на тези 
разпоредби;

Примери за добри практики

9. отбелязва с ентусиазъм различни примери за добри практики, които могат да 
бъдат наблюдавани във всички държави членки, в това число: медийни кампании, 
специално законодателство, награди или антинагради за стереотипни и сексистки 
реклами, бази данни на жени експерти, курсове за обучение на специалисти в 
сектора и планове на медийни организации за равенство между половете, етични 
кодекси и политики за многообразие и равни възможности; 

10. препоръчва публичните и частните медийни организации да приемат вътрешни 
политики, които включват мерки за борба с тормоза, схеми за отпуск по 
майчинство, отпуск по бащинство или родителски отпуск, гъвкаво работно време 
и програми за обучение по наставничество и управление за жени;

11. насърчава държавите членки да започнат кампании, като например белгийския 
инструмент Expertalia, чешките награди Sexist Piggy или шведската инициатива # 
TackaNej („Не, благодаря“), наред с други;



PE612.271v01-00 8/9 PR\1137612BG.docx

BG

Допълнителни препоръки

12. призовава Комисията да извърши допълнителни проучвания във връзка с 
присъствието на жените на висши длъжности в медиите; поздравява Европейския 
институт за равенство между половете за неговата работа в тази област и го 
приканва да продължи да наблюдава съответния набор от показатели; 

o

o o

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В настоящия доклад е разгледано равенството между мъжете и жените в медиите в ЕС. 
Медиите са четвъртата власт и оказват сериозно въздействие върху политиката и 
обществото. Следователно на тяхното правилно и балансирано функциониране трябва 
да се обръща надлежно внимание. Без съмнение част от това е и балансът от гледна 
точка на равенството между мъжете и жените. Обществените, както и частните медии 
следва да служат на цялото общество, и съответно е желателно тяхната структура и 
работа да отговарят на факта, че жените представляват половината от обществото. 

Докладът е насочен преди всичко към положението на жените в медиите като 
обикновени репортери и коментатори, но обръща внимание и на отсъствието им на 
ръководни длъжности. Особено във връзка с последния споменат аспект ситуацията е 
твърде незадоволителна: само между 30 и 40% от ръководните постове в медиите в ЕС 
са заети от жени, въпреки че завършилите медийни специалности са предимно жени. 
Това несъответствие може да има въздействие не само върху оформянето на 
съдържанието и насочеността на медиите, но също така допринася по отрицателен 
начин за цялостната разлика между жените и мъжете от гледна точка на заплащане и 
пенсии.

Жените също така се сблъскват с многобройни пречки в репортерската и 
модераторската професии. Подложени са на по-голям натиск от гледна точка на 
външност и атрактивност за зрителите, а важни политически или икономически теми 
рядко им се поверяват. Често пъти положението на жените е по-сложно поради по-
голямата необходимост да съчетават семейните (т.е. майчинските) и професионалните 
задължения. В това отношение следва да им окажем максимално съдействие.

Отделен въпрос е портретирането на жените в медиите и в рекламната индустрия, 
където сме свидетели на стереотипен или дори сексистки подход. Подобно е 
положението и в новите социални медии, които, разбира се, настоящият доклад не 
разглежда, поради липсата на достатъчно данни и проучвания. Оттук обаче произтича 
необходимостта в бъдеще тази област да не бъде забравяна.

Вярно е, че Европейският съюз не урежда въпроса за равенството между жените и 
мъжете в медиите. Липсата на инструменти обаче не ни освобождава от отговорността 
да се занимаваме с този въпрос и да призоваваме съответните участници да 
предприемат действия. Самите медии носят отговорност, както и регулаторните и 
надзорните органи и гражданското общество, да обръщат внимание на различни 
неуредени въпроси. Националните органи и органите на Съюза обаче могат да следят за 
надлежното прилагане на антидискриминационните разпоредби и да подобряват 
правната рамка за съчетаване на професионалния и семейния живот. 
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