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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2012 г.
(2013/2156(INI))

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 Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 1949 г. за преследване на търговията с 
хора и експлоатацията на чужда проституция,

– като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на 
Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и 
последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН 
„Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин + 15“ (2010 г.),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита 
по граждански дела1,

– като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР2,

– като взе предвид Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита3,

– като взе предвид Директива 2011/36/EС 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 Съвета4,

– 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 мъжете и жените (2011 –

                                               
1 ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4.
2 ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
3 OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.
4 ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
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2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По-
висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и 
мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

– 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),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 16 септември 
2013 г., озаглавен „Средносрочен преглед на напредъка на стратегията за равенство 
между жените и мъжете (2010—2015 г.) (SWD(2013)0339),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 8 май 2013 г., 
озаглавен „Доклад относно напредъка по отношение на равенството между жените 
и мъжете за 2012 г.“ (SWD(2013)0171),

– като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете 
(EIGE) „Преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в 
държавите — членки ЕС: насилието срещу жени: подкрепа за жертвите“ от 2012 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно последиците от 
икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените2,

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно образователната и 
професионалната мобилност на жените в ЕС3,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на 
стереотипите, свързани с пола, в ЕС4,

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно условията на 
труд на жените в сектора на услугите5,

– като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство 
между жените и мъжете в Европейския съюз – 2009 г.6, от 8 март 2011 г. относно 

равенство между жените и мъжете в ЕС – 2010 г.7 и от 13 март 2012 г. относно 

                                               
1 Приложение към Заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0073.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0247.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0074.
5 Приети текстове, P7_TA(2012)0322.
6 ОВ C 341E, 16.12.2010 г., стр. 35.
7 Приети текстове, P7_TA(2011)0085.
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равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2011 г.1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе  предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (А7-0000/2013),

А. като има предвид, че жизненият стандарт в повечето европейски държави 
продължава да се понижава, по-специално за жените, при които равнището на 
безработицата в ЕС-27 през последното тримесечие на 2012 г. беше 10,8 %2;

Б. като има предвид, че бедността се е увеличила в ЕС от 2007 г. насам и приходите на 
домакинствата са спаднали, като 24,2 % от населението на ЕС понастоящем са 
изложени на риск от бедност или от социално изключване; като има предвид, че 
децата, за които често се грижат жените, са особено засегнати и че се наблюдава 
увеличаване на безработицата, на броя на безработните домакинства и на бедността 
сред безработните;

В. като има предвид, че понастоящем ЕС е изправен пред най-значимата икономическа 
и финансова криза от времето на Голямата депресия през 30-те години на миналия 
век насам; като има предвид, че тази криза бе задълбочена от т.нар. мерки на строги 
икономии, наложени на държавите членки от институциите на ЕС в рамките на 
политиките на икономическо управление (Пакт за стабилност и растеж, европейски 
семестър, пакт „Евро плюс“, бюджетен договор) и програмите за „финансова 
помощ“;

Г. като има предвид, че работата на непълно работно време се е увеличила през 
периода на кризата и продължава да бъде най-обичайната форма на заетост за 
жените (32,1 % през 2012 г. в сравнение с 30,8 % през 2007 г.); като има предвид, че 
работата на непълно работно време не по собствен избор се е увеличила и че през 
2012 г. тя възлизаше на 24 % от общата заетост на жените на непълно работно време 
(за сравнение — 20 % през 2007 г.)3;

Д. като има предвид, че жените са засегнати в особена степен от условията на 
несигурна заетост, че те са подложени на дискриминация по отношение на 
трудовото заплащане и че за тях е по-вероятно да работят на непълно работно 
време, което означава, че те съответно получават по-ниско заплащане, ползват се с 
по-ниска степен на социална защита и срещат повече трудности в сравнение с 
мъжете по отношение на придобиването на икономическа независимост и 
професионалното си развитие;

Е. като има предвид, че политиките, които се прилагат в името на кризата, имат 
особено тежко отражение върху уязвимите лица и по-специално жените, върху 
които въздействието е както пряко — под формата на загуба на работа, намаляване 
на работното заплащане, на пенсията и на социалните обезщетения и загуба на 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0069.
2 Работен документ на службите на Комисията SWD (2013)171 окончателен.
3 Работен документ на службите на Комисията SWD (2013)171 окончателен.
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сигурността на работното място, така и косвено — под формата на бюджетни 
съкращения на обществените услуги и социалните грижи;

Ж. като има предвид, че няколко фактора са обусловили намаляването на приходите на 
жените, като през 2011 г. неравенството в заплащането в ЕС възлизаше средно на 
16,2 %, а в Естония, Чешката република, Австрия, Германия и Гърция то 
надвишаваше 20 %1; 

З. като има предвид, че през 2011 г. 78 % от жените са заявили, че извършват 
„домакинска работа“ всеки ден (в сравнение с 37 % от мъжете2), и като има 
предвид, че гъвкавото работно време се отнася предимно за работещите на непълно 
работно време, повечето от които са жени, така че те са засегнати в по-голяма 
степен от мъжете от ежеседмични промени в работния си график, които затрудняват 
съчетаването на семейния и професионалния живот;

И. като има предвид, че през април 2012 г. „ООН — Жени“ и ЕС подписаха 
меморандум за разбирателство, в който се потвърждава партньорството между 
двете организации и техният ангажимент да насърчават и подпомагат изграждането 
на капацитет за интегриране на принципа на равенство между половете във всички 
политики и програми, както и да осигурят, че националните планове и бюджети са 
достатъчни, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти в областта на равенството 
между половете3;

Икономическа независимост и равенство в заплащането

1. подчертава, че гъвкавото работно време следва да бъде предмет на избор на 
работника или служителя, а не да бъде налагано или привеждано в сила от 
работодателя; отхвърля като неприемливи ситуациите на гъвкавост и несигурност 
на трудовия договор, които не благоприятстват създаването на семейство и 
стабилността;

2. призовава държавите членки да укрепят и осигурят пълноценното използване на 
колективното договаряне в частния и в публичния сектор като незаменим 
инструмент за регулиране на трудовите правоотношения, борба срещу 
дискриминацията по отношение на заплащането и насърчаване на равенството;

3. призовава държавите членки да зачитат принципа  на „равно заплащане за равен 
труд с равна стойност“ и да укрепят публичните механизми за извършване на 
трудови инспекции и приемането на методики за изчисляване на стойността на 
труда в рамките на производствената верига, както и да следят например за 
образуването в предприятията на категории на заплащане за нискоквалифицирани 
или неквалифицирани работници и служители, които включват предимно жени;

                                               
1 „Напредък по отношение на равенството между жените и мъжете за 2010 г.“ — инициатива в рамките 
на стратегията „Европа 2020“..
2 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, 3-то европейско проучване на 
качеството на живот, стр. 57.
3 Меморандум за разбирателство между Европейския съюз и Службата на ООН за равенство между 
половете и овластяване на жените (ООН — Жени).
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4. призовава държавите членки да се борят срещу всички аспекти на несигурната 
заетост в съответствие с принципа, че постоянните работни места следва да са 
придружени от надеждни трудови договори, и да приемат активни политики в 
областта на заетостта за повишаване на равнището и качеството на работните места 
и насърчаване на нетното разкриване на нови работни места;

5. настоятелно призовава държавите членки да увеличат своите инвестиции в 
обществените услуги, особено здравните услуги, свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве; 

6. призовава държавите членки да увеличат своите бюджети за подкрепа на децата, с 
цел да разширят обществената мрежа от центрове за дневни грижи, детски градини 
и обществени услуги, предоставящи извънучилищни занимания за децата.

Равенство в рамките на вземането на решения

7. подчертава, че с цел да се насърчи участието на жените във вземането на решения, 
трябва да се предприемат мерки за преодоляване на стереотипните представи и 
предразсъдъците относно ролята на жените, както и да се прилагат конкретни 
политики за оказване на подкрепа за равните права и възможности в рамките на 
икономическия, социалния, политическия и културния живот (с цел борба срещу 
нередовното и непредвидимо работно време, прилагане на справедливо 
възнаграждение и равно заплащане и разширяване на обществените мрежи за грижи 
за децата, детски градини и училища), които да благоприятстват активизирането на 
участието на жените на всички равнища от социалния и политическия живот;

Насилие срещу жени

8. отбелязва, че увеличаването на бедността и маргинализацията, дължащо се на т.нар. 
политики на строги икономии, е довело до нарастване на трафика на жени, 
сексуалната експлоатация и проституцията и че има признаци, че домашното 
насилие се среща по-често, тъй като социалното напрежение в рамките на 
семейството също нараства, както и че жените сега се оказват по-зависими в 
икономическо отношение от лицата, извършващи насилие над тях;

9. отбелязва със загриженост, че според данните от Прегледа на изпълнението на 
Пекинската платформа за действие в държавите — членки ЕС: насилието срещу 
жени: подкрепа за жертвите (2012 г.), извършен от Европейския институт за 
равенство между половете, професионалното обучение и устойчивостта на 
финансирането за обществените услуги, асоциациите и неправителствените 
организации, предоставящи услуги на жените в ситуации на домашно насилие, са 
явно засегнати от т.нар. мерки на строги икономии, които застрашават запазването 
на тези услуги, като това е срамна крачка назад в цивилизационно отношение;
припомня, че между държавите членки съществува огромно неравенство по 
отношение на достъпа до услуги за подкрепа, като в Дания, Нидерландия и Австрия 
се предоставя стабилно и достатъчно държавно финансиране;

10. отправя препоръка към държавите членки да укрепят своите безплатни обществени 
здравни услуги, предназначени за жените, които са подложени на насилие, както и 
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да увеличат броя на центровете за прием и техния капацитет, като се предоставя 
специализирана помощ на жените от различни националности на набор от езици;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2012 г. — година, през която се прилагаха политиките на строги икономии, 
решението за които бе взето на равнище ЕС, по-специално политиките за икономическо 
управление, и през която в три държави от ЕС (Гърция, Ирландия и Португалия) бе 
наложена намесата на Тройката — вниманието на докладчика беше съсредоточено 
върху проблемите от реалния живот, засягащи ежедневния живот на значителна част от 
жените в ЕС.
През 2012 г. броят на безработните в ЕС нарасна с над 2 145 000 души в сравнение с 
2011 г. Рискът от изпадане в бедност бе 26 % за жените и 23,9 % за мъжете.
Милиони жени са изправени пред безработица, несигурна заетост, намаляване на 
реалната стойност на заплатите и на пенсионните права, ниско заплащане и 
дискриминация по отношение на заплащането. Младите жени се оказват в крайно 
несигурно положение, притиснати между затруднения достъп до пазара на труда (при 
равнище на младежката безработица от 23,1 %) и нестабилността на труда, на която са 
изложени, като това застрашава икономическата им независимост, която е от ключово 
значение за тяхното равноправно участие. Много жени и млади жени са принудени да 
емигрират в търсене на по-добър живот.
Много жени, работещи в промишлеността, търговията и социалните области, с 
интензивен работен график и ниски заплати се оказват в положение на бедност дори 
когато имат работа. На все повече работещи жени се налага да съчетават 
професионалната си дейност с допълнителни форми на труд, за да могат да издържат 
себе си и своите семейства, които често са засегнати от безработицата. Жените също 
така трябва да се справят с трудната действителност да търсят помощ, когато нямат 
средства за прехраната на децата си. При квалифицираните специалисти жени в 
техническата и академичната сфера се наблюдава спад в техния социално-
професионален статус и качеството на живота им. 

През 2012 г. имаше 25,4 милиона деца в риск от изпадане в бедност или от социално 
изключване в ЕС — драматичен социален проблем, като жените обикновено са на 
предна линия в борбата с него и в усилията въздействието му да бъде намалено. 
Бюджетните съкращения в областта на обществените услуги водят до ограничаване на 
достъпа до образование и здравни услуги, като на жените често се отказват подходящи 
грижи по време на бременност. Съкращенията в социалните помощи, които засягат 
много семейства, се понасят още по-трудно в положение на безработица.
Провъзгласяваната многократно необходимост да се увеличи участието на жените в 
политическия, социалния, колективния и културния живот явно е застрашена, особено 
при жените от най-ниските слоеве на обществото.

Очевидно е, че в рамките на отделните страни съществува неравенство, но че разликите 
са дори още по-големи, когато се сравняват различни страни. Равнището на 
безработицата в южната част и периферията на еврозоната достигна средно 17,3 % през 
2012 г., докато в северната и централна част на еврозоната то възлизаше на 7,1 %.
Бедността се увеличи в две трети от държавите членки, но не и в останалата една трета. 
Създаването на големи географски зони, осигуряващи евтина работна ръка,  предоставя 
възможност за натрупване на богатство от големите икономически групи. Публичните 
услуги са разрушавани, с цел те да възвърнат своята рентабилност след приватизацията 
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си. По този начин големите икономически и финансови групи разрешават проблемите, 
свързани с натрупването от тях на богатство. ЕС и някои национални правителства 
също се опитаха да приложат тези идеи на практика.

Така наречената „икономическа и финансова криза“ е също така криза на демокрацията 
и на равенството между половете. Това е криза на постиженията, за които поколения 
жени са се борили в течение на векове. 

Докладчикът подчертава, че противно на често срещаните изказвания не е възможно 
тези политики да се прилагат и същевременно да се правят опити за избягване или 
омаловажаване на въпроса за тяхното въздействие върху равенството между половете. 
Равенството между половете не може да съществува при наличието на такива 
политики. Ето защо като противовес на тези социални и икономически политики 
докладът предлага следните мерки:

– насърчаване на правото на работни места с гарантирани права, възползване от 
творческия и производствения капацитет на жените с оглед на тяхното равноправно 
участие във всички области на дейността и икономическото и социалното развитие; 

– осигуряване на правото на работни места с гарантирани права, премахване на 
пряката и косвената дискриминация по отношение на заплащането и гарантиране на 
правото на жените да съчетават трудовата си заетост с майчинството, без да бъдат 
санкционирани за това; 

– повишаване на заплащането и пенсиите, гарантиране на подходящо равнище на 
социална защита при безработица, болест, майчинство и бащинство, инвалидност и 
старост, и осигуряване на равен достъп за всички жени до безплатни, 
висококачествени обществени здравни услуги;

– премахване на основните причини и фактори за бедността и социалното изключване 
и за увеличаването на случаите на проституция и трафик на жени и деца, както и 
увеличаване на финансирането за организациите и институциите, предоставящи 
подкрепа на жени, които са жертви на насилие.


