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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оценка на резултатите от Пътната карта за равенство между жените и 
мъжете 2006–2010 г. и препоръки за бъдещето
(2009/2242(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейски съюз (ДЕС) и член 157 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

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

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Пътна карта за равенство 
между жените и мъжете 2006–2010 г.“ (COM(2006)0092)1,

– като взе предвид доклада на Комисията от 18 декември 2009 г. относно равенството 
между жените и мъжете – 2010 г. (COM(2009)0694),

– 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 г., 2001 г., 2002 г., 2004 г., 2005 
г., 2006 г., 2007 г. 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, COM(2008)0010), както и за 2009 г. (COM(2009)0077),

– като взе предвид правните инструменти на Организацията на обединените нации в 
областта на правата на човека и особено правата на жените, и по-специално 
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените, както и останалите инструменти на ООН по въпросите на насилието срещу 
жени, като Виенската декларация и програма за действие, приети по време на 
Световната конференция по правата на човека, резолюциите на Общото събрание 
на Организацията на обединените нации − Резолюция 48/104 от 20 декември 1993 г. 
за премахване на насилието срещу жени, Резолюция 58/147 от 19 февруари 2004 г. 
за премахване на домашното насилие срещу жени, Резолюция 57/179 от 30 януари 
2003 г. за мерките, които трябва да се предприемат с цел премахване на 
престъпленията, извършени срещу жени в защита на честта, и Резолюция 52/86 от 2 
февруари 1998 г. за мерките в областта на предотвратяването на престъпления и 
наказателното право за премахване на насилието срещу жени,

– като взе предвид Платформата за действие, приета по време на проведената на 15 
септември 1995 г. в Пекин Четвърта световна конференция за жените, както и 
свързаните с нея резолюции от 18 май 2000 г. относно последващи действия във 
връзка с Платформата за действие от Пекин2 и от 10 март 2005 г. относно 

                                               
1 ОВ C 104, 3.5.2006 г., стр. 19.
2 ОВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 258.
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последващи действия във връзка с Платформата за действие от Четвъртата 
световна конференция за жените (Пекин+10)1,

– като взе предвид доклада на Генералния секретар на ООН от 9 октомври 2006 г. 
относно „всички форми на насилие срещу жени“,

– като взе предвид окончателния доклад, приет през март 2005 г. на 49-ата сесия на 
Комисията за положението на жените на Общото събрание на ООН,

– като взе предвид протокола относно правата на жените в Африка, известен още 
като „Протокол от Мапуту“, който влезе в сила на 26 октомври 2005 г. и с който се 
забраняват изрично всички форми на генитално осакатяване,

– като взе предвид Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН от 31 октомври 
2000 г. относно „жените, мира и сигурността”, която предвижда по-широко участие 
на жените в предотвратяването на въоръжени конфликти и в установяването на 
мира,

– 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)2,

– 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 доклада от май 2003 г. на Консултативния комитет на 
Европейската комисия за равни възможности на жените и мъжете относно 
интегрирането на принципа за равенството между половете в националните 
бюджети,

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

                                               
1 OВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
2 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
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– като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2006 г. относно стратегиите за 
предотвратяване на трафика на жени и деца, уязвими за сексуална експлоатация1,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2006 г. относно имиграцията 
при жените: ролята и мястото на жените мигранти в Европейския съюз2,

– 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 13 март 2007 г. относно Пътна карта за 
равенство между мъжете и жените 2006—2010 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2008 г. относно ролята на жените в 
промишлеността4,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно равенството 
между жените и мъжете – 2008 г.5,

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и 
жени6,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната 
икономика7,

– като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2009 г. относно премахването на 
насилието срещу жените8,

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно борбата с 
трафика на хора9,

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно равенство между 
жените и мъжете в Европейския съюз – 2009 г.10,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2010), 

                                               
1 OВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 75.
2 OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 118.
3 OВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 56.
4 OВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 73.
5 OВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 35.
6 OВ C 16 E, 22.1.2010 г., стр. 21.
7 Приети текстове, P6_TA(2009)0062.
8 Приети текстове, P7_TA(2009)0098.
9 Приети текстове, P7_TAPROV(2010)0018.
10 Приети текстове, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. като има предвид, че макар равенството между жените и мъжете да представлява 
основно право на човека и основен принцип на Европейския съюз, отдавна признат 
в Договорите, все още продължават да съществуват важни неравенства в 
политическата действителност и в живота на жените,

Б. като има предвид, че равенството на правата и възможностите на жените и мъжете 
следва да се прояви в социалния напредък за всички, а не да се правят крачки 
назад,

B. като има предвид, че макар Пътната карта за равенство 2006–2010 г. да разкри 
фундаментални аспекти на равенството между жените и мъжете, действителните 
успехи бяха редки,

Г. като има предвид, че последствията от настоящата икономическа и социална криза 
са изключително тежки за жените и засилват неравенството и дискриминацията,

Д. като има предвид, че по-голямата част от над 85 милиона души, живеещи в бедност 
в Европейския съюз, са жени − положение, за което допринасят безработицата, 
несигурната работа, ниските заплати, размерът на пенсиите, по-нисък от 
минималния доход, както и затрудненията по отношение на достъпа до качествени 
обществени услуги в много различни области,

Е. като има предвид, че разликите в заплащането се задълбочават между средните 
заплати на жените и мъжете на равнище Европейски съюз, като надминават средно 
17%, и че съществува тенденция случаите на непряка дискриминация да се 
увеличават, а същевременно безработицата нараства и засяга жените и момичетата,

Ж. като има предвид, че съществуват многобройни случаи на дискриминация, чиито 
жертви са специфични категории жени, а именно възрастните жени, жените, които 
се грижат за лица в зависимо положение, жените имигранти, жените от малцинства, 
жените с увреждания, както и жените затворници, и т.н.

З. като има предвид, че е от основно значение да се гарантира равенството по 
отношение на достъпа до ресурси, права и правомощия, за което са необходими 
структурни и културни промени, премахване на стереотипите и насърчаване на 
равенството,

И. като има предвид, че съществуващите предизвикателства и придобитият опит 
сочат, че съществува необходимост от още по-голяма координация, 
разпространение и насърчаване на правата на жените, като се вземат предвид 
различните обстоятелства,

Й. като има предвид приетите резолюции по повод на отбелязването на 15-ата 
годишнина от Платформата за действие от Пекин и пътя, който предстои да бъде 
извървян за тяхното конкретизиране,
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К. като има предвид, че настоящата година е Европейска година на борбата с 
бедността, което предполага конкретни политики и действия в полза на 
политиките, които фактически променят настоящото положение,

Л. като има предвид честванията, които съпътстват стогодишнината от обявяването на 
10 март за Международен ден на жената и значението на това жените и техните 
организации да бъдат привлечени за насърчаване на равенството и борба с 
дискриминацията и неравенството,

На институционално равнище

1. предлага новата стратегия за равенство между жените и мъжете в Европейския 
съюз да представлява програма за действия и политически ангажимент, основан на 
Платформата за действие от Пекин, при отчитане на факта, че човешките права на 
жените и момичетата съставляват неотменима, неделима и неразделна част от 
всеобщите човешки права;

2. подчертава, че е важно Съветът да приеме новото предложение на Европейската 
комисия относно стратегията за равенство, след становище на Европейския 
парламент, с цел да му се предостави повече политическа тежест и да се даде нов 
тласък на политиката за равенство;

3. предлага годишна тристранна среща между Съвета, Комисията и Европейския 
парламент относно напредъка на стратегията за равенство между жените и мъжете 
в Европейския съюз;

4. подчертава значението на провеждането на годишна конференция по въпросите на 
равенството между жените и мъжете, в която да участват организации на жените и 
профсъюзни организации от различни държави-членки, членове на Европейския 
парламент, членове на Европейската комисия, Съвета и националните парламенти, 
като всяка година се обръща специално внимание на предварително определена 
тема;

5. настоятелно призовава Европейският институт за равенство на половете да започне 
да функционира незабавно и пълноценно, както и да се изготвят всички показатели, 
позволяващи проследяването на въпросите относно равенството между мъжете и 
жените във всички области;

6. счита, че когато за политическите предложения на Комисията и Съвета се 
провежда оценка на социалното въздействие, тя трябва да включва оценка на 
равенството между жените и мъжете;

7. подчертава, че е необходимо генералната дирекция на Европейската комисия да 
създаде механизми за координация, за да се проследяват без прекъсване 
политиките за равенство на правата и на възможностите на мъжете и жените в 
много различни области; 

8. подчертава значението на политиките с интегриран подход към равенството между 
половете в различните области, а именно в икономическата, финансовата, 
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търговската и социалната област, както и на бюджетен анализ, съобразен с 
равенството между жените и мъжете; приканва Комисията и държавите-членки да 
разпространят примери за добри практики;

9. настоява пред Комисията и държавите-членки относно необходимостта от двойна 
стратегия, която да обхваща интегриран подход към равенството между жените и 
мъжете и да следва конкретни действия, включително в законодателната област, в 
областта на бюджетните кредити и в областта на наблюдението и контрола, с цел 
да се гарантира тяхното конкретизиране;

10. подчертава необходимостта да се обърне особено внимание на въпросите на 
равенството, включително в Европейския парламент, в различните комисии и 
парламентарни делегации;

Тематични области – цели

11. подчертава значението на това да се продължи анализът на Платформата от Пекин 
(Пекин+15), проведен от шведското председателство, за да може на тази основа не 
само да се изработят подходящи показатели, но и да се установят целите и да се 
приемат политиките, необходими в предвидените дванадесет области:

− жените и бедността
− образованието и обучението на жените
− жените и здравето
− насилието срещу жените;
− жените и въоръжените конфликти
− жените и икономиката
− жените, властта и вземането на решения
− институционалните механизми за насърчаване на жените
− човешките права на жените
− жените и медиите
− жените и околната среда
− момичетата;

12. дава предимство на борбата с бедността, като се преразгледат 
макроикономическите, паричните и социалните политики и политиките в областта 
на заетостта, които са в нейната основа, за да се гарантира икономическата и 
социална справедливост по отношение на жените, като се изготвят стратегии, които 
насърчават справедливо разпределение на доходите, гарантират минимални 
доходи, достойни заплати и пенсии, създават повече работни места с права за жени, 
осигуряват достъп до качествени публични услуги за всички жени и момичета, 
подобряват социалната закрила и услугите в помощ на домакинствата, а именно 
ясли, детски градини, детски заведения, дневни центрове, обществени центрове за 
отдих и услуги в помощ на семействата, като ги направят достъпни за всички жени, 
деца и възрастни хора;

13. подчертава необходимостта от спешни мерки за борба с дискриминацията по 
отношение на заплатите чрез преразглеждане на съществуващата директива, 
изготвяне на секторни планове по етапи с точни цели, за да се премахне пряката и 
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непряката дискриминация, или чрез насърчаване на колективни преговори, 
обучение на съветници по въпросите на равенството и изготвяне на планове за 
равенство в предприятията и другите работни места;

14. призовава да се предприемат повече действия, повишаване на общественото 
съзнание и наблюдение на работните места с оглед да се гарантират по-добри 
условия на труд за жените, като се обърне внимание на часовата натовареност, 
зачитането на правата, произтичащи от майчинството и бащинството, 
съвместяването на работата със семейния и личния живот, и призовава за 
увеличаване и пълно плащане на отпуска по майчинство и родителския отпуск, за 
създаване на платен отпуск по бащинство и за борба с действията, които поставят 
под въпрос тези права;

15. бори се за политики и действия, които изкореняват насилието срещу жените във 
всички области, като се насърчават човешките права на жените и се води борба със 
свързаните с пола стереотипи и всички форми на дискриминация в рамките на 
обществото и семейството, включително в образованието, обучението, медиите и 
политическия живот; подчертава значението на образователните политики и на 
насърчаването на равенството;

16. подчертава необходимостта да се обърне необходимото внимание на положението 
на жените, които работят със своя съпруг в секторите на селското стопанство, 
занаятчийството, търговията и рибното стопанство, както и на малките семейни 
предприятия, в които положението на жените е по-уязвимо в сравнение с това на 
мъжете, с оглед да се предприемат нови мерки, които закрилят майчинството, 
премахват непряката дискриминация, гарантират закрилата и социалната 
сигурност, както и другите права на жените, включително на жените, които имат 
статут на самостоятелно заети лица;

17. подчертава значението на това да се гарантира, че всички жени разполагат с 
контрол върху сексуалните и репродуктивните си права, по-специално 
благодарение на достъпа до противозачатъчни средства и аборт, до безплатни 
консултации относно аборта и информация относно техните права и предлаганите 
услуги; подчертава значението на действията, предназначени да повишат 
осведомеността на мъжете относно техните отговорности по сексуалните и 
репродуктивни въпроси;

18. счита, че следва да се обърне специално внимание на развитието, мира и 
солидарността с жените по целия свят, и по-специално с жените, които са жертва 
на несправедливост, дискриминация, глад, бедност, трафик на човешки същества, 
както и на всякакъв вид насилие;

19. подчертава спазването на неотдавнашните резолюции на ЕП от 10 февруари 2010 г. 
относно борбата с трафика на хора и относно равенството между жените и мъжете 
в Европейския съюз;

20. 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

Въведение

Срокът на действие на Пътната карта за равенство 2006—2010 г. предстои да изтече 
през настоящата година и Европейската комисия посочи, че подготвя нова стратегия за 
равенството.

Тъй като в момента сме изправени пред сериозна икономическа и социална криза, 
която има тежки последици за жените, е необходимо да се гарантира, че не се правят 
крачки назад, и да се придаде съдържание на Европейската година на борбата с 
бедността. 

Тази година ще отбележим годишнината на две събития: 15 години от Конференцията в 
Пекин и стогодишнината на Международния ден на жената. Това са важни постижения 
за еманципацията на жените и резултат от малки и големи битки, които се засилиха 
през XIX и XX век. 

Шведското председателство изготви документ относно прилагането, на равнище 
Европейски съюз, на документа, приет на проведената в Пекин Четвърта световна 
конференция за жените през 1995 г. − Декларацията от Пекин и Платформата за 
действия за равенство, развитие и мир.

Именно в тази рамка и в рамките на подготовката на настоящия доклад комисията по 
правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент 
организира изслушване в Брюксел на 28 януари 2010 г. относно стратегията за 
равенство, в което участваха различни специалисти и организации на жените в 
Европейския съюз, които изтъкнаха необходимостта от по-явен напредък с оглед 
конкретизиране на равенството между жените и мъжете, както и от гарантиране 
закрилата и насърчаването на правата на жените като основни права на човека.

Кратка история на борбата за права на жените – сто години от обявяването на 
международния ден на жената и петнадесет години от Конференцията в Пекин 

През 1910 г. в Копенхаген, по време на Втората международна конференция на жените, 
по инициатива на Клара Цеткин, известен германски революционен лидер, е одобрено 
предложението за честване на международен ден на работничките. Става въпрос за ден 
на манифестация в подкрепа на еманципацията на работничките и всеобщото право на 
гласуване, който отбелязва кулминацията на разрастващото се движение на жените с 
искания за по-добри условия на труд и живот, издига тази борба на политическо 
равнище и превръща една символична дата в проект за действия и мобилизация на 
работничките по цял свят в името на тяхната икономическа, социална и политическа 
еманципация.

Въпреки това минават много години от датата на обявяването на Международния ден 
на жената (1910 г.), преди той да бъде институционализиран от ООН.

През март 1972 г. Hertta Kuusinen, финландски депутат от комунистическата партия и 
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втори председател на Международната демократична федерация на жените, предлага 
на Комисията за положението на жените ООН да обяви „Международна година на 
жената“, с цел да привлече вниманието на Обединените нации и на света към 
положението и специфичните обстоятелства на жените. Това предложение е 
подкрепено от други женски организации и Комисията за положението на жените 
отправя препоръка до Общото събрание на ООН да обяви 1975 г. за Международна 
година на жената, което става през декември 1972 г.

Решенията за Международната година на жената (1975 г.) и десетилетието на ООН за 
жената (1975–1985 г.) стават повод за действия в целия свят.

Междувременно през 1995 г. в Пекин се провежда Четвъртата световна конференция за 
жените, която одобрява документ, озаглавен „Декларация от Пекин и Платформа за 
действия за равенство, развитие и мир“.

За тази година – годината на стогодишнината от обявяването на Международния ден на 
жената – ООН избра за тема „Равенство на правата, равенство на възможностите: 
прогрес за всички“. Трябва е да бъде извършена оценка на Пекин+15 „Равенство на 
половете, развитие и мир“, което беше темата на десетилетието на Обединените нации 
за жените.

В рамките на Европейския съюз редица договори признават равенството между жените 
и мъжете като основен принцип на Съюза и всеобщо право на човека, но все още 
продължават да съществуват значителни неравенства в политическата действителност 
и в живота на жените, въпреки приетите през годините многобройни директиви и 
резолюции, които имат за цел борбата срещу дискриминацията.

Пътната карта за равенство 2006—2010 г. и актуалната ситуация

Пътната карта за равенство 2006—2010 г., въпреки че открои основни аспекти на 
равенството между жените и мъжете, не разполагаше с необходимата политическа 
сила, за да се превърне в действителност, и реалните успехи бяха редки. За това 
допринесоха и противоречията, които съществуват в рамките на общностните 
политики.  Те са в основата на съществуването на над 85 милиона души, живеещи в 
бедност, по-голямата част от които са жени и деца – положение, породено от 
безработица, несигурна работа, ниски заплати, размер на пенсиите, по-нисък от 
минималния доход, както и затруднения по отношение на достъпа до качествени 
публични услуги.

От друга страна, последствията от настоящата икономическа и социална криза са 
изключително тежки за жените и засилват неравенството и дискриминацията. 
Разликите в заплащането се задълбочават между средните заплати на жените и мъжете 
на равнище Европейски съюз, като надминават средно 17%, и съществува тенденция 
случаите на непряка дискриминация да се увеличават, а същевременно безработицата 
нараства и засяга жените и момичетата.

Освен това по-голямата част от работните места, създадени през последните години 
най-вече за млади хора и за жени, са временни и нископлатени, не зачитат основните 
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права, особено по отношение на майчинството, което също допринася за по-ниската 
раждаемост. Многобройни и особено тежки случаи на дискриминация засягат 
специфични категории жени, а именно възрастните жени, жените, които се грижат за 
лица в зависимо положение, жените имигранти, жените от малцинства, както и жените 
с увреждания.

Равнището на насилие продължава да бъде високо и бедността, безработицата и 
дискриминацията допринасят за продължаването или засилването на трафика на жени и 
деца и на проституцията в различни страни от Европейския съюз, като това са 
проблеми, които изискват незабавен отговор.

Мерки на институционално равнище

Въпреки че политиките в областта на равенството са на различни етапи на 
осъществяване в различните държави-членки, от основно значение е да се гарантира 
равенството по отношение на достъпа до ресурси, права и правомощия, за което са 
необходими структурни и културни промени, премахване на стереотипите и 
насърчаване на равенството, за да се постигне напредък в това отношение, а не да се 
правят крачки назад. 

Съществуващите предизвикателства и придобитият опит сочат, че е необходимо да се 
засилят координацията, разпространението и насърчаването на правата на жените, като 
в борбата срещу дискриминацията и неравенството се включат и техните организации.

За тази цел е важно новата стратегия за равенство между жените и мъжете в 
Европейския съюз да представлява програма за действия и политически ангажимент, 
основан на Платформата за действие от Пекин, и Съветът да я приеме, след становище 
от страна на Европейския парламент, като й придаде по-голяма политическа сила и 
гарантира нов подем на политиката в областта на равенството, отчитайки факта, че 
човешките права на жените и момичетата съставляват неотменима, неделима и 
неразделна част от всеобщите човешки права.

Също така се предлага всяка година да се организира тристранна среща между Съвета, 
Комисията и Европейския парламент относно напредъка на стратегията за равенство на 
половете в Европейския съюз. Освен това, като се има предвид необходимостта от 
включване на жените и на техните организации в целия този процес, се предлага 
провеждането на годишна конференция по въпросите на равенството между половете, в 
която да участват организации на жените и профсъюзни организации от различни 
държави-членки, членове на Европейския парламент, членове на Европейската 
комисия, Съвета и националните парламенти, като всяка година се отделя специално 
внимание на предварително определена тема.

Необходимо е да се настоява Европейският институт за равенство на половете да 
започне да функционира незабавно и пълноценно, както и да се изготвят всички 
показатели, позволяващи проследяването на въпросите относно равенството между 
мъжете и жените във всички области. Генералните дирекции на Европейската комисия 
трябва да създадат механизми за координация, за да се проследяват без прекъсване 
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политиките за равенство на правата и възможностите на мъжете и жените.

Целесъобразно е да се подчертае значението на политиките с интегриран подход към 
равенството между жените и мъжете в различните области, а именно в икономическата, 
финансовата, търговската, социалната и бюджетната област. Комисията и държавите-
членки се приканват да разпространят примери за добри практики и да обявяват 
случаите на системно нарушение на правата на жените, по-специално на работното 
място, и особено прибягването до „премии за производство“, за „качество“, за 
„производителност“ или за „усърдие“, които винаги имат за цел да накърнят правата 
във връзка с майчинството и бащинството, грижите за деца или други лица в зависимо 
положение, а също и профсъюзните и политическите права.

Не трябва да се забравя, че е необходимо да се поддържа една двойна стратегия, като се 
прилага интегриран подход към равенството между половете и се предприемат 
конкретни мерки, включително законодателни, бюджетни и с цел контрол, както и че 
оценката на социалното въздействие на политическите предложения трябва да включва 
оценка на равенството между мъжете и жените. 
Също така е целесъобразно в рамките на Европейския парламент да се придаде особено 
значение на въпросите на равенството в най-различни области, включително комисиите 
и парламентарните делегации.

Тематични области – цели

Равенството на правата и възможностите между жените и мъжете следва да се прояви в 
социален напредък за всички, а не да се правят крачки назад. Следователно е важно да 
се продължи анализът на Платформата от Пекин (Пекин+15), проведен от шведското 
председателство, за да може на тази основа не само да се изработят подходящи 
показатели, но и да се установят целите и да се приемат политиките, необходими във 
всяка от включените дванадесет области.

В настоящото положение на криза е спешно необходимо да се даде предимство на 
борбата срещу бедността, като се преразгледат макроикономическите, паричните и 
социалните политики и политиките в областта на заетостта, които са в нейната основа, 
за да се гарантира икономическата и социална справедливост по отношение на жените, 
като се изготвят стратегии, които насърчават справедливо разпределение на доходите, 
гарантират минимални доходи, достойни заплати и пенсии, създават за жените повече 
работни места с права, осигуряват достъп до качествени публични услуги за всички 
жени и момичета, подобряват социалната закрила и услугите в помощ на 
домакинствата, а именно ясли, детски градини, детски заведения, дневни центрове, 
обществени центрове за отдих и услуги в помощ на семействата, като ги направят 
достъпни за всички жени, деца и възрастни хора.  По този начин за жените могат да се 
създадат работни места с права и да се допринесе за социалната интеграция.

Важно е да се подчертае необходимостта от спешни мерки за борба срещу 
дискриминацията по отношение на заплатите и значимостта на труда чрез 
преразглеждане на съществуващата директива, изготвяне на секторни планове по етапи 
с точни цели, за да се премахне пряката и непряката дискриминация, или чрез 
насърчаване на колективни преговори, обучение на съветници по въпросите на 
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равенството и изготвяне на планове за равенство в предприятията и другите  работни 
места.

Не е достатъчно да се представи едно съобщение със заглавие „Как да преодолеем 
разликата в заплащането на жените и мъжете“, както направи Комисията през юли 2007 
г. Нито пък е достатъчно са се задоволим с един анализ на причините за разликите в 
заплатите. Спешно е необходимо да се представят резултатите от този анализ с 
надежда, че на негова основа Комисията ще изготви заключения и ще представи 
спешно мерки за намаляване на разликите в заплатите на мъжете и жените.

Имаме нужда от повече действия, повишаване на общественото съзнание и наблюдение 
на работните места, за да се гарантират по-добри условия на труд за жените, като се 
обърне внимание на часовата натовареност, зачитането на правата, произтичащи от 
майчинството и бащинството, и на тяхната социална функция, на съвместяването на 
работата със семейния и личния живот, както и да се отправи призив за увеличаване и 
за пълно плащане на отпуска по майчинство и родителския отпуск, за създаване на 
платен отпуск по бащинство и за борба с действията, които поставят под въпрос тези 
права.

Необходими са политики и действия, за да се изкорени насилието срещу жените във 
всички области, като се насърчават човешките права на жените и се води борба със 
свързаните с пола стереотипи и всички форми на дискриминация в рамките на 
обществото и семейството, включително в образованието, обучението, медиите и 
политическия живот, като се подчертава значението на политиките в областта на 
образованието и на насърчаването на равенството.

Необходимо е да се обърне нужното внимание на положението на жените, които 
работят със своя съпруг в секторите на селското стопанство, занаятчийството, 
търговията и рибното стопанство, както и на малките семейни предприятия, в които 
положението на жените е по-уязвимо в сравнение с това на мъжете, с оглед да се 
предприемат нови мерки, които закрилят майчинството, премахват непряката 
дискриминация, гарантират закрилата и социалната сигурност, както и другите права 
на жените, включително на жените, които имат статут на самостоятелно заети лица.

Въпреки напредъка, постигнат в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, 
продължават да съществуват много проблеми и е важно да се гарантира, че жените 
имат контрол върху сексуалните и репродуктивните си права.

Целесъобразно е настоява за спазването на някои важни резолюции на ЕП, а именно 
резолюциите от 10 февруари 2010 г. относно борбата с трафика на хора и относно 
равенството между жените и мъжете в Европейския съюз.


