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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2009 г.
(2009/2101(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2, член 3, параграф 2 и член 141 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид доклада на Комисията от 27 февруари 2009 г. относно равенството 
между жените и мъжете — 2009 г. (COM(2009)0077),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2000 г., озаглавено „Към 
рамкова стратегия на Общността за равенство между мъжете и жените (2001-2005 г.)” 
(COM(2000)0335), и годишните доклади на Комисията относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз за 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 и 
2008 г. (съответно COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 и 
COM(2008)0010),

– 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 професиите (преработена)1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2008 г., озаглавено „По-
голямо равновесие между професионалния и личния живот: оказване на по-голямо 
съдействие за съвместяването на професионалния, личния и семейния живот” 
(COM(2008)0635),

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват 
дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на 
Директива 86/613/ЕИО (COM(2008)0636), представено от Комисията на 3 октомври 
2008 г.,

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на 
бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (COM(2008)0637), 
представено от Комисията на 3 октомври 2008 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията от 3 октомври 2008 г., озаглавен 
„Осъществяване на целите от Барселона относно детските заведения за деца в 
предучилищна възраст” (COM(2008)0638),

– като взе предвид състоянието на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа 
                                               
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
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за борба с трафика на хора (STCE No. 197),

– като взе предвид рамката за действия относно равенството между половете, приета от 
европейските социални партньори на 22 март 2005 г.,

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между мъжете и жените, приет от 
Европейския съвет на 23 и 24 март 2006 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2006 г. относно имиграцията на 
жените: ролята и мястото на жените мигранти в Европейския съюз1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2007 г. относно пътна карта за 
равенство между мъжете и жените 2006-2010 г.2,

– като взе предвид становището на Консултативния комитет за равни възможности на 
жените и мъжете относно разликата в заплащането между половете, прието на 22 
март 2007 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно равенството 
между жените и мъжете - 2008 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки към 
Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени4,

– като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2009),

А. като има предвид, че понастоящем Европейският съюз е в процес на голяма 
икономическа, финансова и социална криза, която има особени последици върху 
положението на жените на пазара на труда и техния личен живот,

Б. като има предвид, че, поради професионалната и секторната сегрегация и според 
наличните данни, първоначално кризата е засегнала мъжете по-тежко от жените; като 
има предвид същевременно, че наличните данни не вземат предвид заетостта на 
непълно работно време, а процентният дял на жените, които работят на непълно 
работно време, достига 31,1 % в сравнение със 7,9% при мъжете; като има предвид, 
че жените са представени в по-голяма степен в обществените услуги и представляват 
две трети от заетите лица в секторите на образованието, здравеопазването и 
социалните грижи; като има предвид следователно, че съществува риск кризата да 
засегне жените в двойна степен в случай на бъдещи бюджетни съкращения поради 
евентуалното отрицателно въздействие върху предлагането на обществени услуги, 

В. като има предвид, че бедността традиционно застрашава жените в по-голяма степен,
и особено самотните майки и жените над 65-годишна възраст, и че в условията на 

                                               
1 OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 118.
2 OВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 56.
3 Приети текстове, Р6_ТА(2008)0399.
4 Приети текстове, Р6_ТА(2008)0544.
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криза тяхното положение може да се влоши,
Г. като има предвид, че процентът на заетост при жените достига 59,1% през 2008 г., че 

неговото постоянно увеличение от 2000 г. насам не е довело до подобряване на 
условията на заетост на жените и че те продължават да бъдат жертви на 
професионална и секторна сегрегация,

Д. като има предвид, че разликата в заплащането между жените и мъжете запазва 
високото си равнище (между 14% и 17,4%) от 2000 г. насам, въпреки множеството 
предприети от Комисията мерки и поетите от държавите-членки ангажименти, 

Е. като има предвид, че член 119, понастоящем член 141 от Договора за ЕО, гласи, че 
„всяка държава-членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на 
мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност” и че този принцип е бил 
потвърден от постоянната съдебна практика на Съда на Европейските общности, 

Ж. като има предвид, че в своята горепосочена резолюция от 18 ноември 2008 г. 
Европейският парламент отправя искане към Комисията да му представи до 31 
декември 2009 г. законодателно предложение за преразглеждане на действащото 
законодателство за прилагане на принципа на равенство на заплащането на мъжете и 
жените,

З. като има предвид, че мъжете също страдат от професионалната и секторната 
сегрегация и стереотипите, свързани с пола, 

И. като има предвид, че споделянето на семейните и домашни отговорности между 
жените и мъжете, по-специално посредством по-широкото използване на 
родителския отпуск и отпуска по бащинство, е необходимо условие за насърчаването 
и осъществяването на равенството между половете, 

Й. като има предвид, че по време на Европейския съвет в Барселона на 15 и 16 март 
2002 г. държавите-членки бяха приканени да положат усилия до 2010 г. да 
предоставят услуги за гледане на деца за поне 90 % от децата между 3-годишна 
възраст и възрастта, на която задължително се тръгва на училище, и най-малко 33 % 
от децата под 3-годишна възраст, но повече от половината от тях все още са далеч от 
постигането на тези цели,

K. като има предвид, че 58,9% от завършилите висше образование в ЕС са жени, че те 
преобладават сред завършилите стопански, административни и правни специалности, 
но остават по-слабо представени на отговорни постове в предприятия и политически 
органи; като има предвид, че малко жени завършват компютърни науки, инженерство 
и физика и това води до по-слабо представяне на жените в частния сектор, който е от 
ключово значение за икономическото възстановяване,

Л. като има предвид, че делът на жените членове на Европейския парламент е нараснал 
от 32,1% по време на законодателния мандат 2004-2009 г. до 35% след европейските 
избори на 7 юни 2009 г., делът на жените, заемащи председателска длъжност в 
парламентарни комисии, се е увеличил от 25% до 41%, а този на жените, заемащи
заместник-председателски пост в Европейския парламент − от 28,5% до 42,8%.

М. като има предвид, че жените мигранти страдат от двойна дискриминация на пазара на 
труда вследствие на своята полова принадлежност и статута си на мигранти; като има 
предвид, че всяка пета висококвалифицирана жена мигрант заема 
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нискоквалифицирано работно място и че жените мигранти, които работят в сферата 
на социалните и домашните услуги, са особено уязвими;

Н. като има предвид, че горепосочената резолюция от 3 септември 2008 г. отправи 
призив към държавите-членки да ратифицират незабавно Конвенцията на Съвета на 
Европа за борба с трафика на хора, но към днешна дата едва 16 държави-членки на 
Европейския съюз са направили това, 

О. като има предвид, че насилието срещу жените във всичките му форми представлява 
сериозен проблем в Европейския съюз, като приблизително 20% до 25% от жените 
стават жертви на физическо насилие в зрелия си живот, а над 10% − на сексуално 
насилие, и че предстоящото испанско председателство на Съвета определи борбата с 
насилието срещу жените за свой приоритет, 

П. като има предвид, че сексуално и репродуктивно здраве означава общо 
благосъстояние на индивида, както физическо, така и психическо и социално, за 
всичко, свързано с гениталния апарат и неговите функции и действие, а не просто 
отсъствие на заболявания или инвалидност,

Р. като има предвид, че Европейският институт за равенство между мъжете и жените 
беше официално създаден през 2006 г. и трябваше да започне своята дейност не по-
късно от 19 януари 2008 г., но това не се случи,

1. поздравява Комисията за това, че в горепосочения неин доклад за равенството между 
жените и мъжете - 2009 г. се настоява за укрепване на политиките на равенство 
между половете в коренно променящия се икономически контекст;

2. настоява върху необходимостта от интегриране на политиките за равенство между 
жените и мъжете в европейските, национални и международни планове за 
възстановяване и борба с кризата;

3. отбелязва, че икономическата, социална и финансова криза представлява възможност 
за превръщане на Съюза в по-производителна и новаторска икономика и в по-
егалитарно общество, отчитащо в по-голяма степен равенството между жените и 
мъжете;

4. изисква от Комисията да предостави точни статистически данни за отражението на 
кризата върху жените и мъжете, в които да вземе предвид равнището на 
безработицата, еволюирането на работните места на непълно работно време, както и 
последиците от политиките за борба с кризата върху обществените услуги;

5. изисква от държавите-членки да пристъпят към анализ на въздействието в 
зависимост от пола, преди да приложат политика на бюджетни съкращения, за да се 
избегне несъразмерното отражение върху жените, и изисква от Комисията и 
държавите-членки да изготвят, въз основа на тези статистически данни и тези 
анализи на въздействието, политики за възстановяване, които да отчитат 
потребностите и специфичните ситуации на жените и мъжете, по-конкретно чрез 
политики на интегриран подход на равенство между мъжете и жените ("gender 
mainstreaming") и на бюджетен анализ, съобразен с пола и с равенството между 
мъжете и жените ("gender budgeting"); 

6. изразява задоволство от факта, че поставената от Европейския съвет от Лисабон от 
23 и 24 март 2000 г. цел за 60% заетост на жените до 2010 г. ще бъде скоро 
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постигната; изразява обаче съжаление за големите неравенства между държавите-
членки: този процент варира от 37,4% за Малта до 74,3% за Дания; следователно 
изисква от държавите-членки да вземат необходимите мерки за ефективно прилагане 
на Директива 2006/54/ЕО;

7. установява, че разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да бъде 
голяма и остават в сила многобройни различия между държавите-членки; 
следователно изисква настоятелно държавите-членки да прилагат Директива 
2006/54/ЕО и да насърчават по-конкретно принципа „равно заплащане за равен 
труд”; 

8. изразява съжаление, че Комисията все още не е представила, вследствие на 
горепосочената резолюция на Парламента от 18 ноември 2008 г., законодателно 
предложение за преразглеждане на действащото законодателство за прилагане на 
принципа на равенство на заплащането на мъжете и жените;  следователно приканва 
Комисията да представи такова законодателно предложение възможно най-скоро; 

9. поддържа Комисията в действията й за започване на процедури за нарушение във 
връзка с транспонирането на действащите директиви; счита, че държавите-членки 
трябва възможно най-бързо да транспонират в своето национално законодателство 
директивите за равенство между жените и мъжете; 

10. изразява надежда за възможно най-бързо създаване на европейска харта за правата на 
жената, за да се подобрят действителните права на жените в целия Съюз и да се 
създадат механизми, осигуряващи равенството между жените и мъжете във всички 
области на социалния, икономическия и политическия живот;

11. изисква от Комисията и от държавите-членки да стартират кампании за повишаване 
на осведомеността в училище и на работното място за борба с трайните сексистки 
стереотипи, и по-конкретно кампании, изтъкващи ролята на мъжете за равно 
поделяне на семейните задължения и съвместяване на професионалния и личния 
живот;

12. настоява върху важната роля на структурите за гледане на деца в предучилищна 
възраст за по-доброто съвместяване на професионалния и личния живот; одобрява 
постъпките на Комисията за изработване на сравними, достъпни в разумен срок и 
качествени статистически данни и за предлагане на специфични препоръки за всяка 
държава-членка; приканва държавите-членки да приложат всички мерки за постигане
на горепосочените цели на Европейския съвет от Барселона относно структурите за 
гледане на деца в предучилищна възраст; 

13. поздравява Комисията за предприетите действия, по-конкретно за предложението за 
преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО, що се отнася до отпуска по майчинство, и 
на Директива 86/613/ЕО, що се отнася до самостоятелно заетите лица и съпрузите, 
помагащи в семейни предприятия; подчертава още веднъж необходимостта да се 
постави въпросът за отпуска по бащинство и затова иска от Комисията да подкрепи 
всяко действие, целящо въвеждане на отпуск по бащинство на европейско равнище;

14. изисква от държавите-членки да вземат действителни мерки, по-специално по 
законодателен път, които да благоприятстват балансирано представителство на 
жените и мъжете на отговорни постове в предприятия и политически органи; 

15. изразява удовлетворение от значителното нарастване на броя на жените, заемащи 
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председателска длъжност в парламентарни комисии или заместник-председателски 
пост в Европейския парламент, както и увеличаването, не толкова значително, но 
реално, на броя на жените членове на Европейския парламент след европейските 
избори през юни 2009 г.;

16. призовава държавите-членки да разгледат внимателно своите миграционни 
политики, за да използват в най-добра степен уменията на високо квалифицираните 
жени мигранти и да предоставят по-добра защита на работничките в сферата на 
домашните и социални услуги, с оглед намаляване на уязвимостта на жените 
мигранти и поощряване на тяхната интеграция, като им се предостави достъп до 
образование, по-специално до професионално обучение и изучаване езика на 
приемащата страна; 

17. призовава, в този случай настоятелно, Чешката република, Германия, Естония, 
Ирландия, Гърция, Италия, Литва, Унгария, Нидерландия, Финландия и Швеция да 
ратифицират незабавно Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на 
хора; 

18. припомня, че насилието срещу жените продължава да бъде съществен проблем, 
който трябва да бъде премахнат чрез всички средства на общностно и национално 
равнище, и призовава отново Комисията да определи, в следващите пет години, 
европейски ден срещу насилието спрямо жените; приветства предстоящото испанско 
председателство на Съвета за обявяването на борбата срещу насилието спрямо 
жените за приоритет и приканва последващите председателства да направят същото; 

19. подчертава факта, че жените трябва да разполагат с контрол върху сексуалните и 
репродуктивните си права, по-специално благодарение на улеснен достъп до 
противозачатъчни средства и аборт; ето защо подкрепя, както в своята резолюция от 
3 септември 2008 г., мерките и действията, целящи да подобрят достъпа на жените до 
здравни услуги, свързани с половото и репродуктивно здраве, и да повишат 
осведомеността им за техните права и предлаганите услуги; приканва държавите-
членки и Комисията да въведат мерки и действия с цел повишаване на 
осведомеността на мъжете относно техните отговорности по сексуалните и 
репродуктивни въпроси;

20. отбелязва, че Европейският институт за равенство на половете е все още в процес на 
създаване и очаква с нетърпение той да започне да функционира пълноценно.

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата на държавите-членки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
Икономическата, финансова и социална криза, която разтърсва Европейския съюз и 
света, има безспорни последствия за жените, техните условия на труд, мястото им в 
обществото, както и за равенството на половете в Европейския съюз. Ето защо е важно 
Европейският парламент да приеме резолюция относно равенството между жените и 
мъжете за 2009 г., вследствие доклада на Европейската комисия. 

Докладчикът пожела да акцентира в своя доклад върху различните последици на кризата 
за положението на жените. По отношение на заетостта, на първо място, трябва да се 
отдели специално внимание на развитието на работните места на непълно работно време, 
на условията за наемане на работа и на доходите. Предвид факта, че жените са 
представени в по-голяма степен в обществените услуги и секторите на образованието, 
здравеопазването и социалните грижи, в началото на кризата те не бяха сред най-
засегнатите. При все това, поради тази професионална сегрегация, съществува риск те да 
бъдат засегнати в двойна степен през следващите месеци: има опасност жените, които 
работят във въпросните сектори, да претърпят последиците от закриването на работни 
места, а жените, които се ползват от тези услуги, да трябва да пожертват собствената си 
работа, за да обезпечат тяхното предоставяне (по-специално гледането на деца, но също 
така оказване на помощ на възрастни хора, педагогическа помощ за ученици и др.). 
Следователно е изключително важно правителствата на държавите-членки да вземат под 
внимание потенциалното въздействие на своята политика на бюджетни ограничения 
спрямо жените. В никакъв случай жените не могат да бъдат пожертвани и в никакъв 
случай политиката за равенство между жените и мъжете не трябва да бъде поставяна под 
въпрос.

Въпреки това, кризата крие също така огромен потенциал:  правителствата на 
Европейския съюз трябва да преразгледат начина, по който разработват своите 
политики. Едно ново общество, водено от идеала за действително равенство, е възможно. 
Европейският съюз и правителствата трябва да осъзнаят, че занапред е необходимо да 
интегрират равенството между жените и мъжете във всички свои политики. Самите жени 
имат решаваща роля. Така например, исландското правителство назначи две жени 
начело на банки, чийто фалит допринесе за разрушаването на икономиката на страната. 
Също така, проучване на Центъра за наблюдение на феминизацията на предприятията 
към Ceram Business School показва, че колкото по-голямо е присъствието на жените в 
ръководния състав на дадено предприятие, толкова по-малък е спадът на неговия борсов 
курс през годината. Не става въпрос за замяна на мъжете от жени, а за по-голямото 
участие на жените в предприятията и в обществото като цяло, за да не се възпроизвеждат 
грешки от миналото. 

Следва да се изрази задоволство относно увеличението на процента на заетост на жените 
в Европейския съюз: изключително близо сме до постигането на целите от Барселона и 
можем да се гордеем с това. Заетостта на жените им дава финансова независимост, 
статус и участие в обществото, което може да бъде само от полза за тях. При все това, 
трябва със съжаление да отбележим, че въпросното увеличение на процента на заетост, 
уви, не е съпътствано от подобряване на условията на заетост:  в действителност жените 
заемат по-често работни места на непълно работно време и/или на срочни договори и в 
по-голяма част от случаите остават ограничени на слабо платени работни места. 
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Докладчикът държи да припомни, че принципът  „равно заплащане за равен труд” е 
залегнал в договорите на Общността от 1957 г. Европейският съюз е заемал водещи 
позиции в тази област. При все това, 52 години по-късно, със съжаление трябва да 
констатираме, че този принцип все още не се прилага по еднакъв начин.  Освен това, 
разликата в заплащането между жените и мъжете запазва високото си равнище от 2000 г. 
насам, при това  въпреки различните европейски нормативни актове. Цифрите са 
красноречиви (между 14 и 17,4%, според различните методи на изчисление на 
Европейската комисия), но онагледяващите примери са още по-поразяващи: за да 
спечели толкова, колкото един мъж за една година, една жена трябва да работи до 22 
февруари на следващата година (т.е. 418 календарни дни), според данни, цитирани в 
резолюцията на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. относно прилагането на 
принципа на еднакво заплащане за мъже и жени. За да променят това положение, което е 
неприемливо, държавите-членки трябва да приложат и да осигурят прилагането на 
редица нормативни актове в сила, по-специално 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. 

Разликите в заплащането между мъжете и жените, професионалната сегрегация и 
стереотипите, свързани с пола, засягат също така мъжете. В едно непрекъснато 
развиващо се общество мъжете трябва да могат да намерят своето място. Така например, 
освен многобройните кампании за информиране и изостряне на вниманието, насочени 
към обществото като цяло, би било полезно да се разработят специфични кампании, 
предназначени за мъжете, които показват например мъже, заемащи постове или 
извършващи дейности, които традиционно са отредени за жените. В колективното 
съзнание трябва да се наложат подобни образи, които се противопоставят на 
стереотипите, свързани с пола, така че фактът, че една жена кара автобус или един мъж 
пере, да не учудва никого. Жените и мъжете могат само да спечелят от едно по-
равнопоставено общество, избавило се от стереотипите, свързани с пола. 

Въпреки че Европейската комисия не го споменава в своя доклад, насилието срещу 
жените е друга тема, която докладчикът пожела да изтъкне в своя доклад. Предстоящото 
испанско председателство на Съвета постави борбата срещу насилието спрямо жените в 
центъра на своите приоритети. Това е една особено важна за цялото общество борба, в 
която останалите председателства също трябва да се ангажират изцяло.

Накрая, трябва да се отдели особено внимание на въпроса за жените мигранти: обект на 
двойна дискриминация, те са принудени да се справят с многобройни трудности, за да се 
интегрират в нашето общество. Трябва следователно да се използват всички средства, за 
да се улесни тяхната интеграция, по-специално посредством ясна и точна информация 
относно техните права и преди всичко чрез изучаване на езика на приемащата ги страна. 
Владеенето на езика на страната, в която даден човек живее, му позволява да се отвори 
към другите, пълноценно да участва в обществото и да се развива. 


