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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 член 26, параграф 3 от Всеобщата декларация за правата на 
човека1, член 13, параграф 3 от Международния пакт за икономическите, 
социалните и културните права2,член 18, параграф 4 от Международния пакт за 
гражданските и политическите права3, член 3, параграф 2, член 5, член 7, параграф 
1, член 14, параграф 2, член 18, параграф 1, член 27, параграф 2 и член 29, параграф 
1 от Международната конвенция за правата на детето4и членове 16 и 17 от 
Европейската социална харта, изменена от Съвета на Европа5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2011),

Тематична рамка
1. желае да се започне дискусия относно политиката за равни възможности на пазара 

на труда, за да се даде възможност на жените и мъжете, които желаят това, да 
участват активно в публичните и индивидуални прояви, насочени към премахване 
на младежката престъпност и грубост;

2. припомня, че член 18, параграф 1 от Конвенцията на Организацията на обединените 
нации за правата на детето отрежда първо място на ролята на родителите като най-
важeн инструмент за публично действие за удовлетворяване на интересите на 
детето, както и че той налага на държавите активни задължения за подкрепа на 
родителите;

3. подчертава факта, че тези международни институции не обръщат достатъчно 
внимание на социално-икономическите фактори за младежката престъпност и не 
поставят със същата откровеност въпроса за необходимите общи условия, без пряка 
или непряка дискриминация на жените и мъжете на пазара на труда;

4. изразява загриженост поради факта, че пазарът на труда има тенденция да налага на 
мъжете и жените все по-големи изисквания, за да се постигне 
конкурентоспособност, което е в противоречие със стремежите на Съюза за 

                                               
1 Приета и обявена от Общото събрание в неговата резолюция 217 A (III) от 10 декември 1948 г.
2 Резолюция 2200 A на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 16 декември 1966 
г., влязла в сила на 3 януари 1976 г.
3 Резолюция 2200 A на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 16 декември 1966 
г., влязла в сила на 23 март 1976 г.
4 Резолюция 44/25 на Общото събрание на Обединените нации от 20 ноември 1989 г., влязла в сила на 2 
септември 1990 г.
5 Съвет на Европа, Европейска социална харта (изменена) STCE № 163, влязла в сила на 1 юли 1999 г.
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създаване на конкурентоспособна социална икономика, отговаряща на 
потребностите на хората в техните социални отношения;

Определения
5. приема следните определения от „Сборник от минимални правила на 

Организацията на обединените нации (Пекински правила)”1, който е единственият 
международен инструмент, насочен към определяне на понятието „младежка 
престъпност“ (параграф 2.2):

– „младеж” означава дете или млад човек, който по силата на съдебната система на 
съответната държава-членка може да бъде третиран за извършено нарушение по 
начин, различен от използвания при възрастните,

– „нарушение” означава всяко поведение (действие или бездействие), което е 
наказуемо по силата на съответната съдебна система,

– „млад правонарушител” е дете или младеж, обвинен или обявен за виновен за 
извършване на престъпление;

6. подчертава, че младежката престъпност е свързана също така и с опасни игри, с 
насилие от сексистки характер, с явленията изнасилване или групово изнасилване, с 
ранното сексуализиране или порнографията, насърчавани най-вече чрез интернет, 
със злоупотребата с продукти за пушене, пиене или инжектиране, с хранителни 
нарушения и със злоупотреби, на които юношите могат да бъдат едновременно 
причинители и жертви;

Причини за младежката престъпност
7. заявява отново своята позиция, според която „е неуместно да се абсолютизират по 

категории причините, които подбуждат престъпно поведение у един младеж“2;

8. възприема списъка с причините, посочени от ЕИСК: – принадлежността на 
малолетния към разтрогнато семейство („broken home“) и трудностите при 
съвместяване на семейния и професионалния живот все повече се изразяват в 
недостатъчно внимание към младите хора и липса на ограничения и контрол; –
социално-икономическата изолация или бедността; – отсъствията и неуспехите в 
училище; – младежката безработица; – разпространението от някои медии или 
видео игри на изображения, представящи грубо поведение; – употребата на 
наркотици или токсични вещества, като например канабис, или неумерената 
употреба на алкохол; – недостатъци, констатирани във възпитанието и предаването
на социални или граждански ценности, като спазването на правилата, 
солидарността, щедростта, търпимостта, уважението към другия, самокритичността, 
състраданието, удовлетворението от добре свършената работа и др., подменени в 
нашите „глобализирани“ общества от по-утилитарни ценности като 
индивидуализма, надпреварата, прекомерната консумация на блага, които при 

                                               
1 Резолюция 40/33 на Общото събрание на ООН от 29 ноември 1985 г.
2 Резолюция на Европейския парламент от 21юни 2007 г. относно младежката престъпност: ролята на 
жените, семейството и обществото, ОВ C 146E от 12.6.2008 г., стр.344.
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определени обстоятелства водят до социален безпорядък1;

Училище, социална солидарност и сътрудничество
9. счита, че за детето семейството е първото място за социализиране и че разширената 

семейна мрежа играе съществена роля за превенция и превъзпитание;

10. признава, че държавното училище допринася за социализирането на младежите;

11. насърчава държавните социални служби, ако е необходимо, да гарантират 
наблюдение, което да не се възприема като стигматизиране или ограничение;

12. призовава държавите-членки да подобрят обучението на учителите, да насърчават 
сътрудничеството между родители и начални учители и да вземат под внимание 
мнението на младежите, в съответствие с действащите правила;

13. призовава училищата да насърчават извънучилищните творчески и спортни 
дейности;

14. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират прилагането на 
стратегиите „Европа 2020“ и „Образование и обучение 2020“;

15. призовава компетентните организации да оценяват ефективността на държавните 
политики по отношение на алтернативните санкции за млади правонарушители, 
въздействието при младежката престъпност на стереотипите, свързани със секса, 
ролята на медиите, различния опит на момчетата и момичетата по отношение на 
насилието, ролята на родителите, училищата и младежките организации в 
превенцията на младежката престъпност;

Права на детето, консултиране на мъжете и жените, които носят отговорност 
за това
16. призовава държавите-членки да подкрепят мрежите за професионално консултиране 

на семейства и двойки, които изпитват затруднения при осигуряването на 
родителски грижи, както и на подрастващи с проблеми, свързани с рисков начин на 
живот и форми на зависимост;

17. призовава държавите-членки да оказват особена подкрепа на мигрантите, да 
гарантират достъп до жилище, до основно образование, до здравните служби и до 
пазара на труда;

18. призовава държавите-членки да насърчават приемането на мерки за консултиране 
на младите хора, които са изправени пред проблеми на социализирането, борбата с 
дискриминацията срещу членовете на тяхната общност на произход, изготвянето и 
прилагането на програми, насочени към борба с всички форми на насилие на 
основата на социален произход;

                                               
1 Европейски икономически и социален комитет, Становище относно „Превенция на младежката 
престъпност, начини за справяне с младежката престъпност и ролята на съдебната система в 
Европейския съюз по отношение на ненавършили пълнолетие лица“; ОВ C 110 от 9.5.2006 г., стр. 75.
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19. подчертава, че за младите хора, които живеят в бедност, съществува по-голям риск 
да се сблъскат с проблеми, и призовава компетентните институции да предвидят 
работа със семействата в затруднено положение като алтернатива на настаняването 
на детето в детски дом;

20. потвърждава, че от педагогическа гледна точка е полезно да се дава думата на 
младежите, за да се избегне сляпата политика на обществена сигурност, както 
показва европейският проект „Знаете ли къде е детето ви сега?“, като инструмент за 
превенция;

Конкретни политики за мъжете и жените
21. подчертава, че потребностите на жените и мъжете често се изразяват по различен 

начин;

22. призовава институциите да задълбочат знанията си относно потребностите, 
изразени от момчетата и мъжете в областта на равните възможности и 
съвместяването на професионалния и семейния живот;

23. призовава държавите-членки и социалните партньори да осигурят по-добри 
възнаграждения за професиите в сектора на грижите за деца в ранна възраст и на 
възпитанието;

24. призовава институциите да помислят по въпроса за създаването на национални 
богатства чрез труда на жените и мъжете в дома, за да се провери дали съществува 
дискриминация на основата на пола;

25. призовава институциите да признаят професионалната и извънпрофесионалната 
дейност, в частност на жените, като „жизнен цикъл“;

Предложение за инициативи на всички институционални равнища
26. изисква от държавите-членки да създадат програми за превъзпитание и социална 

реинтеграция за млади правонарушители и да прилагат политика на правосъдие с 
нулева степен на толерантност спрямо пълнолетните лица, независимо от техния 
социален статус, 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;

27. призовава държавите-членки да засилят своите действия за превенция на насилието 
въз основа на пола сред младите хора и да подобрят сътрудничеството между 
лицата и различните среди, засегнати от това явление, като семейството, 
училището, публичното пространство и медиите; подчертава, че е важно да се 
провеждат кампании за повишаване на осведомеността относно различните форми 
на насилие срещу жените, както и действия за борба срещу стереотипите;

28. призовава институциите да признаят значимостта на възпитателната роля на 
членовете на семейството, като насочат вниманието си към ролята на възрастните 
хора, излезли от пазара на труда;
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29. призовава обществените органи да предприемат необходимите мерки, за се даде 
възможност на мъжете и жените за по-добър избор относно начина на съвместяване 
на семейния и професионалния живот;

30. призовава държавите-членки да насърчават данъчна политика, съобразена с 
финансовите задължения, и по-специално с разходите, свързани с различните 
начини на гледане на деца;

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и свързаните с нея 
проучвателни документи на Съвета, на Комисията и на правителствата 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 за 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 и 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 произтича – наред с други фактори с променливо значение – от 
материалната възможност, предоставена на бащите и майките, да бъдат до своите деца 
в рамките на семейната единица. Настоящият доклад се вписва в този ред на мисли.
Той се основава на съществуването на емпирично осъзната и научно доказана 
взаимовръзка между поведението на нарушаване на нормите и отхвърляне на 
авторитета, дори на насилие спрямо другия, при младежите и материалните условия, 
необходими за развитието на социални умения (определящи социалните 
взаимоотношения) и човешкия капитал (определящ 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 
между „семейния фактор“, родителската отговорност и младежката престъпност?
Всички международни 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 поведението, свързано с нарушаване на нормите или насилие спрямо 
другите хора, разпространено сред младежта.
В замяна на това политическите органи твърде рядко си задават въпроса за 
материалните условия, които следва да се осигурят, 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 потенциална несигурност в 
националните системи за социално осигуряване сега или впоследствие.

Ето защо има смисъл да се зададат следните въпроси: Допринасят ли действително 
политиките за равни възможности за борбата срещу младежката престъпност 

                                               
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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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 
доброволно решават да се ангажират с развитието на човешки и социални умения у 
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 следва да разработи в бъдеще показатели, които да могат да 
измерят човешкия капитал 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 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, извършвана от жените 
и мъжете с цел ограничаване на младежката престъпност чрез развитие на човешки и 
социални умения у бъдещите поколения, не може да се измери, нито оцени. 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 насилие спрямо другите хора при 
младежите никога не се признават, 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, свързано с процеса на „интегриране на 
принципа на равенство между половете във всички политики“, с оглед оценката на 
неговата уместност, ефективност, дълготрайност и полезност от гледна точка на 
съотношението ефективност на разходите–добавена стойност, както е установената 
практика за всички останали европейски политики, съгласно изисканото от Парламента 
(параграф 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 държавния бюджет за тези 
политики. Този качествен анализ би следвало също така да покаже дали интегрирането 
на измерението мъже/жени действително помага на гражданите да направят балансиран 
избор и на каква цена.

Може да се формулира заключението, че признаването в числено изразен 
икономически аспект в националните статистики на БВП, отчитащ ангажимента на 
жените и мъжете по отношение на мерки за ограничаване на младежката престъпност 
чрез развитието на човешките и социални умения на бъдещите поколения, като реален 
ангажимент в полза 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 се 
оценява и политиките за равни възможности между жените и мъжете не я отчитат. Това 
е една структурна несправедливост, срещу която трябва да се борим.
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