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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приноса на политиките на ЕС в областта на равенството между мъжете и 
жените за борбата срещу младежката престъпност
(2010/2017(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид работата на Комисията относно измерването на икономическите 
резултати и социалния напредък, създадено през 2008 г. по инициатива на 
френското правителство,

– като взе предвид световния доклад за човешкото развитие от 1995 г., посветен на  
проучването „Революцията на равенството на половете” в рамките на Програмата на 
ООН за развитие (ПРООН),

– като взе предвид световния доклад на ООН от 2003 г. за младежта и по-специално 
глава 7, посветена на младежката престъпност,

– като взе предвид световния доклад на СЗО от 2002 г. за насилието и здравето, 

– като взе предвид съобщението на ОИСР от 2005 г., озаглавено "Повишаване на 
възможностите за всеки.  За активна социална политика в полза на всички",

– като взе предвид съобщението на ОИСР от 2001 г., озаглавено "Благоденствието на 
нациите: ролята на човешкия и социалния капитал",

– като взе предвид подготвителните работи за доклада на френското председателство 
на Г-20 относно социалните последствия от глобализацията,

– като взе предвид съобщението на комисаря по правата на човека от Съвета на 
Европа от 19 юни 2009 г., озаглавено "Децата и правосъдието за малолетните лица: 
насоки за подобрения", CommDH/IssuePaper(2009)1, 

– като взе предвид документ 17593/09 CRIMORG 187 на Съвета на Европейския съюз 
от 15 декември 2009 г.,

– като взе предвид работата на Европейската мрежа за предотвратяване на 
престъпността на Европейската комисия (ГД „Правосъдие”),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Предотвратяване на 
престъпността в Европейския съюз" (СOM(2004)165),

– като взе предвид Зелената книга, озаглавена "Подобряване на психичното здраве на 
населението – към стратегия за психическото здраве в Европейския съюз" 
(COM(2005)484), в която се споменава по-специално за публичните разходи, които 
тежат върху наказателните и съдебните системи поради смущенията в поведението 
при децата,
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– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейски план за 
икономическо възстановяване“ (COM(2008)0800), и своята резолюция във връзка с 
него от 11 март 2009 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Отвъд БВП: Измерване на 
напредъка в свят на промени" (COM(2009) 433 окончателен) и свързаното с него 
институционално развитие ((www.beyond-gdp.eu),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет, 
озаглавено „Превенция на младежката престъпност, начини за справяне с 
младежката престъпност и ролята на съдебната система в Европейския съюз по 
отношение на ненавършили пълнолетие лица“1;

– като взе предвид своята резолюция относно Младежката престъпност:  ролята на 
жените, семейството и обществото2,

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2007 г. относно правната рамка на 
мерките за съвместяване на семейния живот с периода на обучение за младите жени 
в Европейския съюз3,

– 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),

Рамка на целта на резолюцията

А. като има предвид, че всяко поколение се тревожи за своите младежи и се страхува 
за тях или понякога от тях; като има предвид, че е достатъчно да се наблюдава 
начинът, по който дадено общество третира младежите си, за да се оценят 
моралните му стойности; че "е необходимо цяло село, за да се отгледа дете", казано 
по друг начин, обучението на младите хора от родителите им в рамките на 
семейството изисква понякога съответното насочване, 

Б. като има предвид, че това притеснение не е нещо ново и че не трябва да се забравя, 
че в зависимост от държавите-членки става въпрос за малка част от младите хора, 
като повечето младежи успяват без много сериозни проблеми да преминат от 
детството към зряла възраст; че следва понастоящем да се постави акцент върху 
увеличеното разнообразие от видове престъпно поведение и също така да се вземе 
предвид несъзнаването и непълните познания на възрастните в тази област,

В. като има предвид, че младежката престъпност не засяга само действията на насилие, 
причинени на други лица, кражба, бандитизъм, тютюнопушене, консумация на 
алкохол или обществено приети наркотици като канабис, поддаване на 
въздействието на секти или дори самоубийствени актове, а засяга понастоящем 

                                               
1 ОВ C 110, 09.05.2006 г., стр. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 от 21 юни 2007 г.
3 ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 112.
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също така  ранното сексуализиране и порнография, насърчавани най-вече чрез 
интернет, опасните игри като самозадушаване, "Jackass", "Happy slapping" 
(щастливо шамаросване), групови изнасилвания, продукти за пушене, пиене или 
инжектиране, изтезания за изкупление на греховете, възхвала на анорексията, 
злоупотреби, на които младежите могат да бъдат едновременно създатели и жертви,

Г. като има предвид, че тези злоупотреби са още по-притеснителни, тъй като често се 
улесняват от новите технологии благодарение на анонимността, която предлагат, и 
безнаказаността, която произтича от това, както и от свободното време, с което 
разполагат младежите, като юношеството започва по-рано и завършва понякога 
след официалната възраст за зрялост, 

Д. като има предвид, че поведението на нарушаване на нормите или насилието спрямо 
другия при младежите представляват широка област на интерес, всяка съставна част 
от която трябва да бъде задълбочена поотделно преди да се свържат различните 
фактори между тях, като по този начин се подчертава сложността на проблема и 
подходите за разрешаването му,

Е. като има предвид съществуването на нюанси при преценяването на проблематиката 
в зависимост от държавите-членки, личните или колективните убеждения, 
общественото развитие, категориите нарушения, моделите и методологията на 
обучението,

Ж. следователно като има предвид, че общностното равнище за вземане на решения не 
би могло да централизира политическите дейности в тази област, а обратно -
Съюзът би могъл да подкрепя в по-голяма степен различните национални 
инициативи чрез предоставяне на бюджет за проектите, установени от 
правителствата, НПО или мрежите за обмен на най-добри практики и информация, 

З. като има предвид, че борбата с младежката престъпност не може да служи за 
претекст за ограничаване на личните свободи: "всеки човек е човек", независимо от 
социално-икономическото му положение, и следователно всеки гражданин следва 
да може да действа за свое добро и за доброто на другите,

И. като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави-членки все още 
полагат усилия, за да се превърнат в най-динамичната икономика в света, основана 
на познания, като същевременно приоритетите се прехвърлиха към необходимостта 
от икономика, основана на здрав разум,

Й. като има предвид, че към родителската отговорност при формирането на човешки и 
социални качества на бъдещите поколения следва да се подходи най-напред като 
към залог за социално сближаване в икономически аспект, за да се осъзнае по-добре 
съотносителността между политиките на равни възможности, ефикасното 
упражняване на родителски права и борба  с младежката престъпност,

К. като има предвид, че международните институции подчертават значението на 
родителската отговорност за развитието на детето и за формирането на неговите 
социални и човешки качества, както и значението на бдителността и 



PE448.877v02-00 6/13 PR\831725BG.doc

BG

ангажираността на родителите в борбата срещу поведението на нарушаване на 
нормите или насилието спрямо другия при младежите; като за сметка на това се 
констатира, че същите тези институции не поставят със същата откровеност въпроса 
за материалните условия, необходими за ефективността на родителските права без 
да се дискриминират пряко или косвено жените и мъжете на пазара на труда и без 
да ги  санкционират чрез латентна несигурност, незабавно или впоследствие, в 
националните системи за социална сигурност,

Л. като има предвид, че докато предприятията очакват съвсем естествено от 
начинаещите работници или от младите специалисти не само технически и 
професионални умения, но също и "гъвкави умения" по отношение на човешките и 
социалните качества, политическите институции не засягат със същата откровеност 
преките и косвените парични стойности, присъщи на инвестицията във 
формирането на тези качества на бъдещите поколения, докато всяка друга 
инвестиция в полза на общото благо обикновено се измерва чрез БВП,

М. като има предвид тенденцията мъжете и жените да бъдат подлагани на все по-
големите изисквания за една лошо овладяна гъвкава сигурност, която пазарът на 
труда налага под претекст за по-голяма производителност, която води до 
въпросителни, свързани с благоприятното обстоятелство в Европейския съюз да се 
преследва конкурентна социална икономика, пригодена към потребностите на 
хората в социалните им отношения, като по този начин се отдава предимство на 
личното и колективно самосъзнание, свободата и отговорност,   

Родителска отговорност, формиране на човешкия и социалния капитал на 
бъдещите поколения и борба срещу младежката престъпност

Н. като има предвид, че съгласно Всеобщата декларация за правата на човека на 
майчинството и на детството се полага специална помощ и подкрепа и родителите 
имат правото с предимство да изберат вида образование, което ще дадат на децата 
си,

О. като има предвид, че ако семейството безспорно е първата среда, в която детето се 
социализира, възприема света и поведението си, то днес вече не е единствената 
отговорна среда, нито дори най-определящата, 

П. като има предвид, че е неуместно да се абсолютизират по категории причините, 
които подбуждат престъпно поведение у един непълнолетен, тъй като житейският 
път, който го кара да възприема социално поведение извън нормите, преминаващо в 
престъпно поведение, се обяснява във всеки отделен случай с лични и специфични 
обстоятелствата, които отговарят на преживяното от него и на основните оси, около 
които се развива всяко дете и всеки юноша, а именно семейство, училище, неговите 
равни, както и в по-общ план социалната и икономическа среда, в която то живее;

Р. като има предвид, че емоционалното и социалното поведение на детето се устройва 
основно през първите години на неговия живот чрез връзката най-вече с майката, 
бащата и възрастния, който се грижи за детето,
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Материални условия, необходими за гарантиране на личната свобода и 
родителската отговорност при формирането на човешкия и социалния капитал 
на бъдещите поколения, както и в борбата срещу младежката престъпност

С. като има предвид, че във връзка с домашния труд е необходимо да се започне 
процес на размисъл относно понятието за дискриминация, свързана с разликите в 
заплащането (разлика в заплащането на двата пола), което има въздействие върху
използването на отпуски по майчинство, бащинство, родителски и семейни отпуски, 
за да се установи дали това са форми на дискриминация, свързани с пола; 

Т. като има предвид, че на европейско равнище е необходимо да се даде определение 
на понятието „множествена дискриминация“ в контекста на БВП;

У. като има предвид необходимостта от това да се даде думата на младежите, за да им 
се позволи да изразят очакванията си по отношение на обществото, с цел да се 
избегне сляпа и необмислена политика, свързана с обществената сигурност, както 
показва европейският проект "Знаете ли къде е детето ви сега?", въведен от 
словашкото правителство и свързан с повишаването на осведомеността на 
родителите като средство за превенция,

Ф. като има предвид опита на Световното движение на майките (СДМ), който 
свидетелства за ползата от това да се привличат майките, живеещи в квартали със 
затруднения, за да бъдат включени тясно във въвеждането, изпълнението и оценката 
на обществените политики за борба срещу младежката престъпност, 

Х. като има предвид, че настоящата резолюция е насочена специално към взаимната 
зависимост между различните национални и общностни политики в областта на 
равните възможности и ефикасното упражняване на родителски права, както и 
въздействието им върху личната свобода и отговорности, солидарността между 
поколенията, формирането на човешки и социален капитал на бъдещите поколения 
и борбата срещу младежката престъпност,

Предложение за инициативи на всички институционални равнища

Да направим невидимото видимо

1. насърчава държавите-членки да посочат ясно в националните си статистически 
данни разходите, наложени на обществото във връзка с младежката престъпност 
при липса на упражняване на родителски права;

2. насърчава Евростат да продължи разработването на показатели, за да се направи 
забележим приносът, в дългосрочен план, на дейностите, свързани с борбата срещу 
младежката престъпност и невидими в икономическо отношение, към социалното 
сближаване и благосъстоянието на държавите-членки отвъд БВП;  

3. призовава компетентните национални и международни организации да публикуват 
макроикономически изследвания относно въздействието на ефективната родителска 
отговорност за формирането на човешки и социални качества на бъдещите 
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поколения, в контекста на борбата срещу младежката престъпност;

4. призовава Комисията да публикува аналитично проучване на последиците, 
включително бюджетните, от въвеждането на процеса на „интегриране на принципа 
за равенството между половете във всички политики“ с оглед оценката на неговата 
уместност, ефективност, дълготрайност и полезност от гледна точна на 
съотношението ефективност на разходите–добавена стойност, както е установената 
практика за всички останали европейски политики;

5. изисква от Комисията да включи в своите политически и законодателни 
предложения анализ на последиците, който да представя отражението на дадено 
законодателно предложение върху равнопоставеността между поколенията и 
ефективността на семейната отговорност, посредством анализ на цената и 
предимствата в дългосрочен план;

6. насърчава френското председателство на Г-20 в неговия подход във връзка със 
социалните последствия от глобализацията и приветства докладчика, г-жа Christine 
Boutin, за предприетите действия при подготовката на доклада;

Една обновена политическа визия

7. призовава националните законодатели да включат в процеса на сътрудничество с 
представителите на гражданското общество асоциациите, представляващи 
жените/майки, както и мъжете/бащи, изследователите, семейните асоциации и 
родителските асоциации, работещите в сферата на образованието, социалните 
работници, църквите и религиозните общности, признати от действащите 
национални закони, благотворителните и хуманитарни асоциации, медиите, както и 
полицията;

8. изисква от държавите-членки да създадат програми за превъзпитание и социална 
реинтеграция за млади правонарушители и да приложат съдебна политика с нулева 
степен на толерантност спрямо пълнолетните лица, независимо от техния социален 
статут, които подтикват подрастващите към престъпно поведение, а именно като 
улесняват достъпа им до силни наркотици, канабис и до други продукти, 
предназначени за пушене, пиене или инжектиране;

9. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и социалните 
партньори, да предприеме преглед на политиките относно равновесието между 
професионалния и личния живот с оглед на това да се гарантира, че преките и 
косвени разходи, свързани с ефективността на родителската отговорност, не се 
поемат от работодателя, а от общността, така че да се премахне 
дискриминационното поведение на предприятията и да се допринесе за 
ефективността на родителската отговорност;

10. напомня за принципа на систематично отчитане на фактора семейство, който 
подхожда към различните политики (например социалните, образователните, 
финансовите политики, както и по отношение на наказателното право и т. н.) също 
и от гледна точка на семейството, като ключов инструмент за координиране на 
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усилията, имащи за цел предотвратяването на престъпното поведение сред 
младежта;

11. призовава Комисията и държавите-членки да въведат новаторски политики, 
признаващи образователната роля на членовете на семейството, които решават да 
подкрепят развитието на човешкия и социален капитал на бъдещите поколения, 
като се съсредоточат на първо време върху незаменимата роля на възрастните хора, 
формално напуснали пазара на труда, но които все още могат да допринесат, 
посредством предаването на професионални и човешки ценности и познания, за 
развитието и неформалното обучение на младите поколения; изисква дейностите, 
провеждани в името на солидарността между поколенията, да фигурират сред 
ключовите фактори в превенцията на младежката престъпност; 

12. призовава държавите-членки да подкрепят и насърчават оперативните програми, 
стартирани от Комисията във връзка с Европейския алианс за семействата; 
призовава Комисията да развива по-интензивно инструменти за систематизиране на 
обмена на добри практики и изследванията в тази област;

13. призовава обществените органи да предприемат необходимите мерки, за се даде 
възможност на мъжете и жените да правят по-добър избор относно начина, по който 
искат да съвместяват семейния и професионалния живот, за да могат да реализират 
по-добре своята родителска отговорност;

14. приканва Комисията и държавите-членки да престанат да ограничават 
политическите действия за равенство на възможностите и за съвместяване на 
професионалните амбиции и намеренията за създаване на семейство единствено до 
жените, но да отчетат също така потребностите и уменията на мъжете/бащи в тази 
област;

Подходящи условия на пазара на труда

15. изразява своята убеденост, че новите динамики на пазара на труда биха могли да 
улеснят прехода между различните етапи на професионалния живот; призовава 
Комисията и държавите-членки да базират бъдещите си политики на заетостта 
върху жизнения цикъл;

16. подчертава, че всеки служител, желаещ да прекрати или ограничи своята дейност в 
полза на ефективното реализиране на своята родителска отговорност, следва да има 
възможността да се ползва от гъвкаво работно време; поради това призовава 
малките и средните предприятия да проявяват по-добра воля за сътрудничество, а 
обществените органи - по-голяма финансова гъвкавост при бюджетните прогнози за 
държавните помощи;

17. призовава Комисията и държавите-членки да приемат положителни мерки в полза 
на жените и мъжете, по-специално за да улеснят завръщането им на работа след 
период, посветен на ефективното реализиране на родителската отговорност, като 
благоприятстват политики на (ре-)интеграция в пазара на труда, с оглед създаването 
на условия, позволяващи им да възстановят финансовата си независимост;
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18. призовава държавите-членки да поощряват финансова политика, която да отчита 
финансовите задължения, свързани с ефективното реализиране на родителската 
отговорност и по-точно разходите за гледане на децата, благодарение на данъчен
режим или на система за данъчни облекчения;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и отнасящото 
се до нея проучване, на Комисията, на Съвета, на Евростат,  на Международното 
бюро по труда, на парламентите и на националните статистически органи на 
държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Германският криминолог Christian Pfeiffer, поканен като експерт на публично 
изслушване на комисията по правата на жените и равенството между половете, 
посветено на проучването на младежката престъпност1, доказва, че родителските 
усилия в борбата срещу младежката престъпност могат да бъдат инвестиция с бърза 
възвръщаемост: „Родителите най-трайно допринасят за превенцията на 
престъпността и, в качеството си на първи модели на идентификация, те отговарят 
с внимание и чувствителност на нуждата от подкрепа и привързаност на кърмачето. 
(...) Присъствието на грижовни възрастни е необходимо дори за по-големите деца. 
Ако възрастните отсъстват от живота на младите хора, не е възможно те да 
бъдат научени на ценностите на възрастните като увереността в себе си, личната 
дисциплина, вежливостта, взаимното уважение, търпението, щедростта и 
състраданието”.

Ефикасността на родителската отговорност за предотвратяване на младежката 
престъпност произлиза - наред с други фактори с променлива важност - от 
материалната възможност, предоставена на бащите и майките, да присъстват в 
семейната единица до своите деца. Настоящият доклад се вписва в този ред на мисли. 
Той се основава на съществуването на едновременна връзка, емпирично осъзната и 
научно доказана, между поведенията на нарушаване на нормите и отхвърляне на 
авторитета, дори на насилие спрямо другия, при младежите и материалните условия, 
необходими за развитието на социалните умения (посочващи социалните 
взаимоотношения) и човешкия капитал (посочващ познанията, квалификациите, 
уменията и индивидуалните характеристики, които насърчават личното, социално и 
икономическо благополучие) на младежите. Рисковото поведение сред младежите 
всъщност се стреми да наруши установените от обществото правила и представлява 
начин за заклеймяване на несправедливостта, неравенството и лицемерието в него.

Дали семейството все още олицетворява най-добрата защита срещу опасността от 
младежката престъпност? Какво казват международните институции по повод връзката 
на „семейния фактор“, родителската отговорност и младежката престъпност? Всички 
международните икономически и политически организации понастоящем подчертават 
все по-голямото значение на родителската отговорност за развитието на младежите, а 
оттам и значението на бдителността и ангажираността на родителите в борбата срещу 
поведенията на нарушаване на нормите или на насилие спрямо другия сред младежта.

В замяна на това органите с политически правомощия твърде рядко си задават въпроса 
относно материалните условия, които следва да се изпълнят, за да може идеалът за 
ефективна родителска отговорност да бъде постигнат без жените и мъжете да стават 
обект на явна или скрита дискриминация на пазара на труда или на латентна 
несигурност, незабавно или впоследствие, в националните системи за социално 
осигуряване.

                                               
1 Организирано от парламентарната комисия по правата на жените на 20 март 2007 г., под 
председателството на г-жа Anna Záborská.
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Ето защо има смисъл да се зададат следните въпроси: Допринасят ли действително 
политиките за равни възможности за борбата срещу младежката престъпност 
посредством родителската отговорност? Гъвкавата сигурност, характеризираща 
понастоящем пазара на труда, наистина ли предоставя повече индивидуална сигурност 
на служителите, особено в професиите с по-ниска квалификация, както и по-добро 
съвместяване между семейния им живот и професионалните им планове? Какви 
политически и материални условия ще трябва да се изпълнят, за да се избегне 
дискриминацията на пазара на труда и несигурността на жените и мъжете, които 
свободно решават да се ангажират с развитието на човешките и социални умения на 
бъдещите поколения? Политиките за съвместяване на семейния и професионалния 
живот стремят ли се към действително равновесие при избора между тези две 
алтернативи?

На първо време Евростат би трябвало да разработи в бъдеще показатели, които да 
могат да измерят човешкото богатство на нациите отвъд БВП и да публикува 
статистическите данни, като доказателство за правилността на подхода. В 
действителност всеки политически дебат, който не е подкрепен от числени данни, 
остава хипотетичен, дори в случаите, когато всички са убедени в по човешки усещаната 
необходимост от дадено политическо действие.  В днешно време се опитваме да 
вместим всяка човешка дейност в система от показатели, за да измерим нейните 
резултати и да оценим приноса й към общото благо, изразено в БВП. При все това, 
човешката дейност, упражнявана от жените и мъжете с цел ограничаване на 
младежката престъпност чрез развитието на човешките и социални умения на бъдещите 
поколения, не се измерва, нито оценява. Нито една статистика на националните 
счетоводни системи (НСС) не отчита създаването, макар и осезаемо, на тези ценности: 
статистиците в областта на труда го игнорират. Без да се отчитат в статистиките, 
усилията за бдителност и родителска ангажираност в борбата срещу поведението на 
нарушаване на нормите или насилието спрямо другия при младежите, не се признават 
никога, въпреки че всички наблюдатели потвърждават реалното им присъствие във 
всекидневния живот. 

На един втори етап Комисията следва да публикува анализ на въздействието, 
включително по отношение на бюджета, породено от процеса на „интегриране на 
принципа за равенството между половете във всички политики“, с оглед оценката на 
неговата уместност, ефективност, дълготрайност и полезност от гледна точна на 
съотношението ефективност на разходите–добавена стойност, както е установената 
практика за всички останали европейски политики, съгласно изисканото от Парламента 
(§ 43, P7_TA(2010)0232). Този анализ на въздействието би следвало да бъде сверен със 
статистическите данни на Евробарометър, за да се установи действителната нужда, а 
оттам и правилността на инвестициите от страна на публичния бюджет в тези 
политики. Този качествен анализ би следвало също така да демонстрира дали 
интегрирането на измерението мъже/жени действително помага на гражданите да 
направят уравновесен избор и на каква цена. 

Може да се формулира заключението, че признаването в числено изразен 
икономически аспект в националните статистики на БВП на ангажимента на жените и 
мъжете в мерки за ограничаване на младежката престъпност чрез развитието на 
човешките и социални умения на бъдещите поколения като реален ангажимент в полза 
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на общото благо е от съществено значение, за да се отчете добавената стойност на тази 
дейност. Въпреки това, при липсата на доказателство за добавена стойност в числено 
изразен икономически аспект, тази инвестиция не е оценена и политиката за равни 
възможности между жените и мъжете не я отчитат. Това е една структурна 
несправедливост, срещу която трябва да се борим.


