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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2010 г.
(2010/2138(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 доклада на Комисията от 18 декември 2009 г. относно равенството 
между жените и мъжете — 2010 г. (COM(2009)0694),

– като взе предвид 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 и COM(2008)0010),

– като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
5 юли 2006 година 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 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 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 Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

– 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.2,

                                               
1 OВ L 204, 26.7.2006 г., стp 23.
2 ОВ С 301E, 13.12.2007 г., стр. 56.
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– като взе предвид становището на Консултативния комитет по равни възможности за 
жените и мъжете от 22 март 2007 г. относно разликата в заплащането на жените и 
мъжете,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно равенството 
между жените и мъжете – 2008 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и 
жени2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

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

A. като има предвид, че равенството между мъжете и жените представлява един от 
основните принципи на Европейския съюз, признат в Договора за Европейския 
съюз и в Хартата на основните права, и като има предвид, че все още между жените 
и мъжете съществуват редица области на неравенство, 

Б. като има предвид, че Европейският съюз не беше пощаден от икономическата и 
финансовата криза, която оказа пагубно въздействие върху заетостта както на 
жените, така и на мъжете и която в дългосрочен план рискува да засегне жените в 
още по-голяма степен, 

В. като има предвид, че са необходими разграничени по полов признак статистически 
данни, за да се сравни въздействието на кризата върху жените и върху мъжете; като 
има предвид също така, че Европейският институт за равенство между мъжете и 
жените разполага със значителни възможности в тази област,

Г. като има предвид, че равнището на безработица на жените често се подценява 
поради неотчитането на равнището на икономическа неактивност сред жените (2/3 
от 63 милиона икономически неактивни лица на възраст между 25 и 64 години) и 
оставащите високи равнища на частична безработица, 

Д. като има предвид, че сключените не по тяхно желание договори за непълно работно 
време и срочните договори, както и по-ниският размер на заплащане в сравнение с 
това на мъжете, поставят жените в неблагоприятно положение на пазара на труда;  
като има предвид, че посоченото неблагоприятно положение крие риск от 
допълнително увеличаване на бедността на жените в сравнение с мъжете, 

Е. като има предвид, че разликата в размера на заплащането си остава и че въпреки 
усилията и осъществения напредък, тя и днес представлява средно 18 % в 
Европейския съюз, като в някои държави дори надхвърля 25 %, 

                                               
1 ОВ С 295E, 4.12.2009 г., стр. 35.
2 ОВ С 16E, 22.1.2010 г., стр. 21.
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Ж. като има предвид, че майчинството не би трябвало да представлява пречка пред 
кариерата на жените и че статистическите данни ясно сочат, че жените с деца 
посвещават по-малко часове на работата от жените без деца, за разлика от 
семейните мъже, които работят повече от мъжете без деца, 

З. като има предвид, че по време на Европейския съвет в Барселона през март 2002 г.  
държавите-членки бяха приканени да създадат до 2010 г. детски заведения за поне 
90 % от децата между 3 години и задължителната възраст за започване на училище, 
и за най-малко 33 % от децата под 3 години, но че броят на посочените детски 
заведения в повечето държави е недостатъчен, 

И. като има предвид, че равнището на безработица на жените е свързано със семейните 
им задължения; като има предвид, че над 20 милиона европейци (от които две трети 
са жени) поемат грижите за възрастни зависими лица, което им пречи да 
упражняват професионална дейност на пълен работен ден; като има предвид, че има 
опасност посоченото явление да се задълбочи предвид застаряването на 
населението,

Й. като има предвид, че е необходимо да се води борба срещу стереотипите, които 
често ориентират децата към направления, традиционно признати за женски или 
мъжки, и че е важно да се осигури разнообразие на видовете професионален избор,

К. като има предвид, че твърде малко момичета се насочват към научното поприще, 
което води до силна секторна сегрегация,

Л. като има предвид, че обикновено жените притежават повече дипломи от мъжете 
(58,9 % от получените дипломи), но са по-слабо представени на отговорни постове  
в предприятията, държавната администрация и политическите органи, 

М. като има предвид, че Европейската мрежа на жените, заемащи отговорни постове в 
икономиката и политиката, създадена през юни 2008 г., може да допринесе за 
подобряване на баланса между мъжете и жените на отговорни постове,  

Н. като има предвид, че успехът на равенството между мъжете и жените в нашите 
общества преминава през по-добро политическо представителство на жените както 
на европейско, така и на национално, регионално и местно равнище; като има 
предвид, че в някои държави-членки присъствието на жените в националните 
парламенти не надвишава 15 %,

О. като има предвид, че бедността заплашва в по-голяма степен жените, отколкото 
мъжете, поради прекъсванията в професионалната кариера и по-ниското равнище на 
заплащане и пенсия;  като има предвид, че в рамките на европейската година, 
посветена на борбата срещу бедността, не беше обърнато достатъчно внимание на 
дълбоките причини за бедността; 

П. като има предвид, че 2011 г. ще бъде посветена на доброволчеството и като 
подчертава положителната роля, която насърчаването на принципа за равенство 
между мъжете и жените би могло да играе в доброволческите програми, 
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Р. като има предвид, че жените с малцинствен произход, и най-вече ромските жени, 
редовно се превръщат в жертви на дискриминация, както и че рискът от изолация в 
техния случай е изключително висок; 

С. като има предвид, че насилието срещу жени е  посегателство срещу техните 
основни права и съставлява пречка пред равенството; като има предвид, че между 
20 и 25 % от жените в Европа през живота си търпят физическо насилие;  като има 
предвид, че психологическото насилие е също толкова пагубно, колкото  
физическото насилие,

1. припомня, че засегнатите от кризата сектори бяха секторите, в които са заети 
предимно мъже, като строителството и промишлеността, но че кризата се разшири 
към други сектори, чийто смесен характер е по-добре изразен, като по този начин се 
увеличи равнището на безработица сред жените;  

2. призовава въздействието на кризата върху жените да бъде количествено оценено и 
измерено чрез изработването на точни статистически данни, чийто показатели, 
разграничени по полов признак, да бъдат редовно актуализирани и повторно 
оценявани;  допълва, че посочените статистически данни би трябвало да позволят 
по-точно да се определят конюнктурните, както и структурните проблеми, за да се 
улесни излизането от кризата и да се насърчи разпространението на добри 
практики;

3. припомня, че неравенството между жените и мъжете продължава да съществува, 
въпреки увеличеното участие на жените на пазара на труда; подчертава, че 
икономическата и финансова криза трябва да се разглежда като възможност за 
отправяне на нови и иновационни предложения в областта на равнището на заетост, 
размера на заплащане, работното време и заемането на отговорни постове; 

4. припомня, че появата на нови сектори, притежаващи значителен потенциал за 
създаване на заетост, като екологията, опазването на околната среда или новите 
технологии, следва да се вземат предвид при изработването на политиките в 
областта на заетостта; във връзка с това подчертава, че жените са призвани да 
играят важна роля в тези сектори;   приканва държавите-членки да насърчават 
младите момичета да се насочват към тези области; насърчава Европейската 
комисия да осигури постоянна информация относно посочените нови перспективи; 

5. припомня, че предприятията в областта на социалната икономика (фондации, 
взаимоспомагателни дружества, кооперации) могат да играят централна роля за 
икономическото възстановяване и че работещите в тях са предимно жени; приканва 
държавите-членки да разгледат сериозно този вид дейности при изработването на 
политики за възстановяване;

6. подчертава факта, че борбата срещу разликите в заплащането представлява 
приоритет; във връзка с това изразява съжаление, че Европейската комисия не 
лансира дебата на европейско равнище в достатъчна степен, по-конкретно чрез 
преразглеждане на действащото законодателство в областта на прилагането на 
принципа за равенство на заплащането между жените и мъжете, както поиска 
Европейският парламент в резолюцията си от 18 ноември 2009 г.; 
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7. приканва Съвета и Европейската комисия да засилят зачитането на равенството 
между мъжете и жените в стратегията "Европа 2020" и да гарантират реалното му 
приложение в различните области на стратегията;

8. призовава, с оглед на продължаващото неравенство между мъжете и жените, да 
бъде лансирано размишление в европейски мащаб с цел борба срещу стереотипите, 
свързани със съответните роли на мъжете и жените;

9. призовава да бъдат направени конкретни предложения за съвместяване на 
професионалния и личния живот, най-вече в областта на осигуряването на грижи за 
зависимите лица и отглеждането на деца;

10. призовава Европейската комисия да следи за правилното транспониране от страна 
на държавите-членки на различните законови разпоредби в областта на 
съвместяването на професионалния и личния живот;

11. приканва държавите-членки да създадат детски заведения, като например детски 
ясли или детски градини, и/ или да подобрят условията в тях, за да предложат 
качествени детски заведения, с приемливи такси, достъпни за възможно най-много 
деца; смята, че тези детски заведения представляват значителна подкрепа за 
родителите и следва да улеснят достъпа им до пазара на труда;

12. подчертава факта, че образованието играе важна роля за внушаване на децата още 
от най-ранна възраст на идеята за равенството между мъжете и жените;  приканва 
държавите-членки да реализират програми за информиране и повишаване на 
осведомеността през целия цикъл на училищното образование, с цел 
популяризиране на ценностите на Хартата на основните права на Европейския съюз, 
и по-специално на член 23 от нея;

13. подчертава, че на младите хора трябва да се предостави свобода на избор на 
професия; в тази връзка припомня, че е важно учителите да не насочват 
автоматично своите ученици към избор на професия въз основата на стереотипи, 
свързани с пола;

14. приканва държавите-членки да предприемат мерки, за да гарантират, че момичетата 
не се ориентират автоматично към традиционно женски професии и кариери;

15. приветства положените на ниво ЕС усилия за увеличаване на представителството на 
жените в политическите сфери; в тази връзка насърчава участието на жените във 
всички европейски институции, и по-специално на отговорни постове; подчертава, 
че на национално, регионално и общинско равнище трябва да бъдат положени 
допълнителни усилия;

16. припомня, че само при 3% от големите предприятия начело на висшия им 
ръководен орган стои жена; приканва държавите-членки да предприемат ефективни 
мерки, за да осигурят по-добро представителство на жените в големите дружества, 
котирани на борсата, както и в управителните съвети на предприятията като цяло;
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17. приканва държавите-членки да посочат предприятията, които насърчават 
равенството между половете и съвместяването на професионалния и личния живот, 
и да разпространяват широко най-добрите практики, по-специално чрез търговско-
промишлените камари;

18. насърчава редовния обмен на информация и опит между организациите, работещи 
за насърчаване на равенството между половете, за да се подкрепи прилагането на 
добрите практики на всички нива: на европейско, национално, регионално и местно 
равнище, както и в частния и държавния сектор;

19. приканва държавите-членки и Европейската комисия да обърнат специално 
внимание на уязвимите групи жени: жените с увреждания, възрастните жени, 
жените мигранти или жените, принадлежащи към малцинствени групи, които 
представляват специфични групи, нуждаещи се от прилагане на подходящи за 
тяхното положение мерки; приканва Комисията да осигури приемственост, за да 
може Европейската година на доброволчеството (2011 г.) да подкрепя също така и 
насърчаването на равенството между мъжете и жените;

20. припомня, че жените с увреждания често са дискриминирани в областта на 
социалния, културния, политическия и професионалния живот; приканва Комисията 
и държавите-членки да представят конкретни предложения за подобряване на 
тяхното положение;

21. приканва Комисията и държавите-членки да обърнат особено внимание на ромските 
жени при прилагането на Европейската стратегия за интеграция на ромите;

22. подкрепя достъпа на жените и мъжете до информация относно грижите за 
репродуктивното здраве и правото на жените да ползват услугите в тази област;

23. припомня, че насилието срещу жените представлява основна пречка за постигане на 
равенство между жените и мъжете; приканва Комисията да започне изготвянето на 
предложение за обща директива относно предотвратяване и борба с всички форми 
на насилие над жените (физическо, сексуално и психическо насилие), и по-
специално трафика на жени;

24. приветства усилията на европейско и национално равнище за борба с насилието 
срещу жените, но подчертава, че това явление си остава важен нерешен проблем; 
приветства подновяването на дебата за този вид насилие, включително чрез 
създаването на Европейската заповед за защита; призовава ротационното 
председателство на ЕС да продължи по този път;

25. призовава държавите-членки да осигурят по-добро обучение на полицията, 
съдебните и социалните органи, както и структури, адаптирани към всички случаи 
на насилие срещу жените, включително сериозните и редки случаи на насилие като 
заливането с киселина;

26. 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

Финансовата, икономическата и социалната криза, която преживяваме в момента, има 
катастрофални последици за равнището на безработица,  условията на живот на нашите 
съграждани, както и за нашите общества като цяло. Жените бяха сериозно засегнати от 
тази криза: това се отнася за техните условия на труд, за достъпа им до заетост, за 
мястото им в обществото като цяло и за равенството между мъжете и жените в 
частност.  В годишния си доклад за 2010 г. Европейската комисия правилно отбеляза  
предизвикателствата, които ни очакват в областта на равенството между мъжете и 
жените, при излизането от кризата.

В своя доклад докладчикът пожела да подчертае необходимостта от насочване на 
вниманието към реалните последици от кризата за жените. Първата последица е 
свързана със заетостта на жените. Всъщност, като цяло те бяха засегнати от кризата по-
късно от мъжете поради по-голямото им присъствие в области, които устояха по-дълго 
на последиците от кризата (здравеопазване, образование, социални помощи и др.). Но 
тези сектори рискуват също така да бъдат засегнати по-трайно, което ще създаде 
дългосрочна несигурност за жените в сравнение с мъжете. Така, независимо дали става 
въпрос за равнището на доходите, за условията на труд и на наемане на работа или за 
достъпа до заетост, жените бяха силно засегнати и рискуват положението им да се 
влоши, ако не бъдат взети незабавно конкретни мерки. Всъщност жените, които са 
принудени да работят на непълно работно време и на срочни трудови договори, често 
получават недостатъчни възнаграждения и до голяма степен се намират в 
неравностойно положение на пазара на труда. Равенството между мъжете и жените по 
отношение на заетостта не трябва да бъде вече нещо, към което човек се стреми, а 
трябва да се превърне в реалност. Ето защо изглежда важно правителствата на 
държавите-членки и Европейската комисия да гарантират запазването на политиките на 
равенство между мъжете и жените и отпуснатите за тях средства да не бъдат 
намалявани. 

Но кризата не трябва да се разглежда само като нещо отрицателно. Тя трябва да се 
възприема като възможност за управляващите да си зададат правилните въпроси, за да 
преразгледат своите политики от друг аспект. Кризата трябва всъщност да ни позволи 
да преосмислим ролята на мъжете и жените в нашите общества; това става именно чрез 
пълното интегриране на равенството между жените и мъжете във всички политики. 
Този идеал за равенство следва да се постигне посредством конкретни и устойчиви 
мерки, по-специално в областта на образованието. Децата трябва много отрано да бъдат 
запознати с принципа на равенството между половете, за да се избегне запазването в 
бъдеще на стереотипите, свързани с пола. Независимо дали чрез непрекъснато 
предоставяне на информация, чрез провеждането на кампании за повишаване на 
осведомеността или чрез ориентация на момчетата и момичетата към професии, 
различни от тези, които са традиционно запазени за мъжете или жените, образованието 
и обучението на младите хора стои в основата на равенството.

Също така докладчикът пожела да подчертае значимата роля на жените в традиционно 
мъжките кръгове от хора, вземащи важните решения. Независимо дали става въпрос за 
управителните съвети на големи предприятия, котирани на борсата, или за 
политическото представителство на жените, те трябва да имат достъп до позиции, 
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съответстващи на техните умения. В действителност, жените често са по-добре 
образовани от мъжете, но невинаги имат достъп до отговорни постове, което на 
практика създава несъответствие между равнището на образованието им и техния 
статус.

От друга страна, важно е да се спомене равенството между половете в рамките на 
борбата с бедността. Тъй като 2010 г. е Европейска година на борбата с бедността, 
особено внимание следва да се обърне на най-уязвимите жени. Когато тяхната 
уязвимост се дължи на увреждане, на статута им на мигранти или на принадлежността 
им към малцинство, следва да се вземат специфични мерки, за да не изпаднат тези жени 
в несигурно положение и за да се улесни социалната им интеграция. В тази връзка 
докладчикът припомни, че Европейската комисия следва да посвети значителна част от 
Европейската стратегия за интеграция на ромите на интеграцията на ромските жени.

Насърчаването на равенството включва и борбата с насилието срещу жените. Тук 
следва да се отбележи, че трябва да се води борба и да се осъждат всички форми на 
физическо, психическо или сексуално насилие, независимо от тяхната сериозност. 
Провеждането на борба с насилието на полова основа означава стартиране на 
информационни кампании и обучение на децата и младежите за опасностите, свързани 
с това насилие. Осъждане на насилието на полова основа означава определяне от 
юридически аспект на актовете на насилие на полова основа, предвиждане на 
наказания, пропорционални на извършените актове. Например, заливането с киселина е 
насилствена практика, която за съжаление все още е разпространена в някои държави-
членки. В нашето общество продължават да съществуват табута, свързани с някои 
видове насилие срещу жените. Поради това за насилието като цяло няма информация, 
което води до омаловажаване на все пак значителните физически и психологически 
последствия.


