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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Равенството между половете е основно право, гарантирано в член 23 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. Освен това член 8 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз гласи: „Във всички негови дейности, Съюзът 
полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството 
между мъжете и жените“. С приемането на Хартата на жените1 и на Стратегията за 
равенството между жените и мъжете (2010—2015 г.)2 Комисията потвърди 
ангажимента си за осигуряване на равенство между половете.  

Постигането на равенство между половете също така е от съществено значение за 
целите на ЕС в областта на растежа, заетостта и социалното сближаване. Стратегията 
„Европа 2020“ е основният документ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и нейната водеща цел е повишаване на равнището на заетостта при жените и 
мъжете във възрастовата група между 20—64 години до 75 % до 2020 г. Тъй като 
равнището на заетост при жените понастоящем е 62,5 %3, тя следва да подобри своите 
показатели както в количествено, така и в качествено изражение.  

Настоящият доклад е първият годишен доклад, представен след приемането на 
стратегията „Европа 2020“ и новата стратегия на Комисията за равенство между жените 
и мъжете. В него е описан постигнатият в последно време напредък по отношение на 
равенството между половете в ЕС и са представени статистически данни за всички 
засегнати области, както и последното развитие в държавите-членки. Той съдържа 
преглед на текущото състояние по петте приоритетни области от Хартата на жените и 
Стратегията, а именно: равна степен на икономическа независимост; равно заплащане 
за равен труд и за труд с равна стойност; равнопоставеност в управлението; 
достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз 
основа на пола; и равнопоставеност на половете отвъд границите на Съюза. Докладът 
ще бъде представен на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси през март 2011 г. и ще послужи като основа за по-нататъшни 
обсъждания в рамките на Диалога по въпросите на равенството между половете. 

2. РАВНА СТЕПЕН НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ 

Трайното участие на пазара на труда ще повиши икономическата независимост на 
жените през целия им живот и ще им позволи да получават адекватни пенсии. Между 
2009 г. и 2010 г.4 разликата между равнището на заетост при жените и при мъжете 
намаля с 0,4 процентни пункта (п.п.) от 13,3 на 12,9. В рамките на ЕС съществуват 
значителни различия на национално ниво. Равнището на заетост при жените е най-
ниско в Малта, Италия и Гърция, докато заетостта при мъжете е най-ниска в Литва, 
Естония и Латвия. И при двата пола безработицата нарасна след 2009 г. вследствие на 
кризата и към момента5 е еднаква — 9,6 % при жените и при мъжете.  

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Възрастова група 20—64 години, 2009 г. Представените в доклада данни са осигурени от 

Евростат, ако не е споменат друг източник. 
4 По данни за второто тримесечие на 2009 г. и 2010 г. 
5 Октомври 2010 г. 
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Преди да се даде евентуална положителна оценка на тенденциите при заетостта на 
жените, трябва да се отчете фактът, че много от тях работят на непълно работно време. 
През 2009 г. 31,4 % от жените и 8,1 % от мъжете в Европа са работили на непълно 
работно време. Показателно е, че най-много са заетите на непълно работно време в 
страните, в които почти 75 % от жените работят (Дания, Нидерландия и 
Швеция).

Равнища на заетост и безработица (жени и мъже на възраст 20—64 години) - в държавите-
членки на ЕС — 2000—2009 г.
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Източник:  Евростат, Проучване на работната сила
 (LFS), средни годишни стойности. 

Равнища на заетост: цел по стратегията „Европа 2020“

 

В стратегията „Европа 2020“, предложена от Комисията през март 2010 г., е 
представена визията за ЕС след 10 години: интелигентна, устойчива и приобщаваща 
икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. 
Съществуващата сега разлика в заетостта при мъжете и жените ясно показва 
необходимостта от насърчаване на по-активното участие на жените, ако ЕС желае да 
постигне целта на „Европа 2020“ за повишаване на равнището на заетост до 75 %. В 
действителност, съвкупното равнище на заетост при жените в Европа е 62,5 %, като 
определени специфични групи жени са особено отдалечени от целите на „Европа 
2020“. Заетостта при жените от държави извън ЕС например е под 50 %, като при 
жените от ромски произход равнището на безработицата е четири пъти по-високо от 
средното за женската част от населението 6.  

                                                 
6 „Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?“ Обобщаващ доклад на 

експертната група по въпросите на равенството между половете, социалното приобщаване, 
здравето и дългосрочните социални грижи, 2010 г. 
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Равнища на заетост по националности (жени и мъже на възраст 20—64 години) в държавите-
членки на ЕС — 2005—2009г.
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Мъже: граждани на ЕС

Муже: граждани на държави извън ЕС-27

Жени: граждани на ЕС

Жени: граждани на държави извън ЕС-27

Източник  Евростат, Проучване на работната сила (LFS), средни годишни стойности. 

Равнища на заетост: цел по стратегията „Европа 2020“

Основната причина за ниската заетост при жените е трудното съвместяване на 
професионалния, семейния и личния живот. Участието на трудовия пазар при 
майките е с 11,5 п.п. по-ниско отколкото при жените без деца, докато при бащите този 
процент е с 8,5 п.п. по-висок отколкото при мъжете без деца. Недобре обмислените 
данъчни и социалноосигурителни системи, особено по отношение на семейното 
подоходно облагане, в съчетание с липсата на достъпни и висококачествени детски 
заведения могат да бъдат допълнителен демотивиращ фактор за търсене на работа от 
страна на вторите членове на домакинствата.  

Въздействието на родителския статус върху заетостта при жените е ограничено в 
Португалия и Словения, но е ясно изразено в Естония, Унгария, Словакия и Чешката 
република. Бащинството оказва положително въздействие върху заетостта при мъжете, 
вариращо между 1,9 п.п. в Дания и 13,3 п.п. в Литва. Някои държави-членки 
предприемат законодателни мерки в подкрепа на съвместяването. Германия прие нови 
законодателни разпоредби, осигуряващи на родителите определена гъвкавост в 
подкрепа на обучението: те могат да изберат кога да отглеждат децата си, да преминат 
през обучение или да работят. В Швеция се изплащат бонуси за равенство, с които 
майките и бащите биват насърчавани да ползват своя родителски отпуск в по-голяма 
степен на равни начала. 

Родителите, и най-вече майките, ще получат реална възможност да решат дали да 
започнат работа, единствено когато бъдат осигурени достатъчно на брой 
висококачествени, финансово и практически достъпни заведения за гледане на 
деца. В парламента на Полша например в момента се обсъжда проект на закон за 
дневните грижи. Въпреки това в повечето държави-членки не са изпълнени „целите от 
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Барселона“, които бяха набелязани през 2002 г. за осигуряване на повече възможности 
за гледане на деца до 2010 г7.  

Равнища на заетост при жените и мъжете (25—49 години) със или без деца на възраст под 
12 години

ЕС-27 — 2009 г.
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Source  : Евростат, Проучване на доходите и условията на живот 
(SILC), средни годишни стойности.

Равнища на заетост: цел по стратегията „Европа 2020“

Освен това със застаряването на населението грижите за по-възрастните и хората с 
увреждания се превръщат във все по-голямо предизвикателство за обществото като 
цяло и конкретно за жените. Майките често поемат грижите за децата и по-възрастните 
роднини, понякога по едно и също време. Около 30 % от жените в ЕС, които полагат 
грижи за деца или други зависими лица, посочват като причина за липсата на трудова 
заетост или за работата им на непълно работно време липсата на съответните услуги за 
полагане на грижи. Този дял е по-нисък от 10 % в Нидерландия, Финландия и Швеция, 
но надхвърля 80 % в Латвия и Румъния.  

Прилагайки постигнатото споразумение между европейските социални партньори, 
преработената Директива за родителския отпуск8 увеличава правото на отпуск на 
всеки от работещите родители от три на четири месеца, от които най-малко един не 
може да бъде прехвърлян на другия родител. Това означава, че всеки неползван месец 
бива загубен, което представлява значителен стимул за бащите да се възползват от 
правото си на отпуск. През 2010 г. бе приета Директивата за прилагане на принципа на 
равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица9. На равнище на ЕС това е първата разпоредба относно 
издръжката по време на майчинство за самостоятелно заети лица и техните съпрузи или 
партньори на семейни начала. 

Един от основните проблеми, разгледани в рамките на Платформата за действие от 
Пекин, бе темата за „Жените и бедността“, а една от водещите цели на стратегията 

                                                 
7 През 2002 г. Европейският съвет от Барселона се споразумя, че до 2010 г. следва да бъдат 

осигурени 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. 

8 Директива 2010/18/ЕС. 
9 Директива 2010/41/ЕС. 
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„Европа 2020“ е да бъде намален с 20 милиона броят на лицата, застрашени от бедност 
или социално изключване. Постигането на тази цел ще промени живота на много мъже 
и жени: опасността от постоянна загуба на жилище засяга като цяло по-често мъжете, 
но при лицата над 65 години равнището на риска от изпадане в бедност е значително 
по-високо при жените — 21 %, спрямо 16 % при мъжете през 2008 г. Разликата 
надхвърля 10 п.п. в България, Кипър, Финландия и Швеция, а в Естония, Литва и 
Словения достига 15 п.п. Във връзка със застаряването на населението Комисията 
подготвя Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в добро здраве. Подобряването на здравето и 
качеството на живот на възрастните хора и разработването на иновативни продукти, 
съоръжения и услуги ще допринесе за завръщането на жените на пазара на труда и ще 
създаде възможности за развиване на бизнес, с което ще бъде повишена 
конкурентоспособността и икономическият растеж. 

2010 г. бе Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, 
като на тази тема бяха посветени редица инициативи, в т.ч. Зелена книга за 
пенсиите10, в която бе подчертано значението на премахването на неравенството 
между жените и мъжете.  

Равнище на риска от изпадане в бедност след социалните трансфери за възрастните хора 
(жени и мъже на 65 години и над тази възраст) 1998—2008 г.
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Източник:  Евростат, Проучване на доходите и условията на живот (SILC), средни годишни стойности.
1998—2004 г.: ЕС-25, 2005—2008 г.: ЕС-27
Няма данни за 2002 г.

 

Рискът да изпаднат в бедност е по-висок при жените от етническите малцинства и 
особено при тези от ромски произход. В Съобщението „Социалната и икономическата 
интеграция на ромите“11 се подчертава отговорността, която ЕС и държавите-членки 
споделят във връзка със социалното приобщаване на ромите, и се акцентира върху 
значението на равенството между половете. 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
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3. РАВНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА РАВЕН ТРУД И ЗА ТРУД С РАВНА СТОЙНОСТ 

Повече от 50 години след подписването на Договора от Рим, с който бе утвърден 
принципът за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с 
равна стойност, средното възнаграждение в ЕС при жените е със 17,5 % по-ниско от 
това при мъжете, като през последните години не бе отчетено намаление на разликите в 
заплащането между половете. Разликата варира от близо 31 % в Естония до под 5 % в 
Италия. В областта на научноизследователската дейност тя е 25 % средно12 за ЕС. По-
малката разлика в заплащането между половете може да бъде обяснена с факта, че 
заетостта при жените е ниска, а работещите получават по-високи заплати (степен на 
образование, професия)13. Държавите-членки изцяло транспонираха 
законодателството на ЕС относно равното заплащане, но е малко вероятно разликата 
в заплащането да бъде премахната само с правни средства. Причините, стоящи в 
основата на този проблем, остават многобройни и сложни. Тук спадат не само 
дискриминация въз основа на пола, но и неравенство по отношение на образованието, 
хоризонталната и вертикалната сегрегация на пазара на труда, трудното съчетаване на 
професионалния, семейния и личния живот, неравномерното разпределение на 
семейните и домакинските задължения, липсата на прозрачност при заплащането и 
въздействието на ролите на половете, влияещо върху избора на образование и 
професионално обучение. Ето защо приетите в рамките на белгийското 
председателство заключения на Съвета относно разликата в заплащането между 
половете представляват важна стъпка14.  

                                                 
12 Европейската комисия, Генерална дирекция „Изследвания“, „She Figures 2009. Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Science“.  
13 „Разликата в заплащането на жените и мъжете в държавите-членки на Европейския съюз: 

количествени и качествени показатели“, Доклад на белгийското председателство от 2010 г. 
14 В своите заключения Съветът призовава държавите-членки да приемат или приложат цялостен 

набор от мерки за справяне с всички причини за разликата в заплащането на жените и мъжете, 
свързана с неравенството между жените и мъжете. 
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Разлики в заплащането между жените и мъжете в некоригиран вариант в държавите-членки на ЕС — 2008 г. 
(Разлика между средното брутно почасово възнаграждение на мъжете и на жените като процент от средното брутно почасово възнаграждение на мъжете)
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Източник: Евростат. Некоригираната разлика в заплащането на двата пола (GPG) представлява разликата между средното брутно почасово 
възнаграждение на мъжете и на жените, като процент от средното брутно почасово възнаграждение на мъжете. Естония и Ирландия: данни за 2007 г.

 

Комисията желае да повиши осведомеността относно причините за продължаващата 
разлика в заплащането между половете и начините за нейното преодоляване. 
Европейската кампания от 2010 г. за преодоляване на разликата в заплащането между 
половете беше популяризирана чрез използване на възможностите на обществения 
транспорт на 27-те столици в ЕС, както и чрез публикации в местната и националната 
преса. Ролята на разпространители на информация относно кампанията се изпълнява от 
300 лица за контакт15 в 27-те държави-членки. Разработен бе и калкулатор за 
изчисляване на разликата в заплащането. Като продължение на тази кампания и 
следвайки примера на множество държави-членки, които успешно проведоха дни за 
повишаване на осведомеността за това колко по-дълго трябва жените да работят, за да 
печелят колкото мъжете, Комисията ще организира първия Европейски ден на равното 
заплащане през пролетта на 2011 г. 

                                                 
15 В т.ч. социални партньори, министерства на заетостта/социалните въпроси/равенството, 

неправителствени организации в областта на равенството между половете, както и частни и 
обществени агенции за набиране на персонал. 
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Преждевременно напуснали системата на образование и обучение лица и лица, завършили 
висше образование 
ЕС-27 — 2000—2009 г.
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Мъже: преждевременно напуснали училище
Жени: преждевременно напуснали училище
Мъже: завършено висше образование 
Жени: завършено висше образование 

Източник:  Евростат, Проучване на работната сила (LFS), 
средни годишни стойности. 

Една от основните причини за неравното заплащане се крие в избора на образование и 
професия, който правят жените и мъжете16. Стратегията „Европа 2020“ цели най-малко 
40 % от младото поколение да е със завършено висше образование и делът на 
преждевременно напусналите училище да падне под 10 %. Понастоящем повече 
момчета напускат преждевременно училище, а в почти всички държави-членки нивото 
на образование е по-високо при жените. През 2009 г. 35,7 % от жените и 28,9 % от 
мъжете на възраст 30—34 години са завършили успешно висшето си образование. 60 % 
от новодипломираните студенти са жени. Въпреки това жените са концентрирани в 
често по-ниско платени сектори (здравеопазване и социални грижи, образование и т.н.), 
докато над 64 % от дипломираните компютърни специалисти или инженери са мъже. 
Ето защо и професионалната сегрегация все още е висока. Редица държави-членки 
приложиха политики за борба с половата сегрегация, но само няколко от тях 
акцентират върху избора на образование при момчетата и мъжете. В Германия 
например съществува програма, целяща повишаване на дела на мъжете сред 
квалифицирания персонал в дневните детски заведения17. 

4. РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ  

Колкото по-високо е нивото в йерархията, толкова по-малък е делът на жените. 
Процентът на жените на ръководни политически и икономически позиции остава като 
цяло непроменен спрямо миналата година. Правителствата на три държави-членки на 
ЕС (Германия, Финландия и Словакия) бяха ръководени от жени през 2010 г., като 
средно 24 % от членовете на националните парламенти (еднокамерни/долни камари) 
бяха жени, което представлява увеличение с 1 п.п. спрямо 2005 г. Този процент 
надхвърля 40 % в Нидерландия и Швеция и е под 10 % в Малта и Унгария. Делът на 
жените, заемащи висши министерски постове в националните правителства18, нарасна 

                                                 
16 Виж бележка под линия 12. 
17 За други мерки виж „Gender Differences in Education Outcomes“ (www.eurydice.org). 
18 Министри, участващи в кабинета. 



BG 11   BG 

от 22 % през 2005 г. на 27 % през 2010 г. Той все още се запазва нисък, но страните 
започват да полагат необходимите усилия. В ирландския парламент („Oireachtas“) 
например съвместният комитет по конституционните въпроси наскоро излезе с 
препоръка към политическите партии да насърчат с конкретни мерки равенството 
между половете сред своите членове, включително при подбора на кандидати за 
изборни постове. Преди последните регионални и местни избори Гърция организира 
кампания за повишаване на информираността и осведомеността относно участието на 
жените в политиката. В Полша и Испания жените и мъжете трябва задължително да 
бъдат балансирано представени в избирателните 
листи.

Дял на жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности - 2010 г.
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органи на управление
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Източник: Евростат и базата данни на Европейската комисия във връзка с жените и мъжете на ръководни длъжности.
NB: ръководители на фирми обхваща ISCO (International Standard Classification of Occupations, Международната стандартна 
класификация на професиите) категории 121 (Директори и изпълнителни директори) и 13 (Управители на малки предприятия).  

И в областта на икономиката все още липсва равенство между половете. Нарастващото 
участие на жените на пазара на труда и в сферата на образованието би могло съответно 
да предполага по-ефективно използване на техния талант. Въпреки това все още едва в 
3 % от най-големите дружества, котирани на борсата19, председателят на най-висшия 
орган за вземане на решения е жена. В рамките на Европа съществуват и значителни 
отклонения: в Швеция и Финландия повече от 25 % от членовете на ръководните 
органи са жени, докато в Люксембург, Кипър, Италия и Малта този дял е под 5 %. По 
отношение на дружествата, чиито акции не се търгуват на борсата, жените все още 
формират едва една трета от ръководния персонал във фирмите от ЕС20, като този дял е 

                                                 
19 По данни от лятото на 2010 г. относно дружествата, включени в националния борсов индекс на 

най-важните компании (blue-chip index) във всяка страна (национално регистрирани според код 
ISIN). 

20 Директори, главни изпълнителни директори и управители на малки предприятия. 
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далеч по-нисък в редица страни. 

Разпределение на ръководителите на фирми по пол, през 2009 г.
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Източник: Евростат , Проучване на работната сила на ЕС. NB: ръководители на фирми обхваща ISCO (International Standard Classification of 
Occupations, Международна стандартна класификация на професиите) категории 121 (Директори и изпълнителни директори) и 13 (Управители на 
малки предприятия). 
За Малта и Кипър:  данните не са достатъчно надеждни поради малкия размер на извадката.  

Жените обаче продължават да бъдат по-голямата част от населението и тяхното участие 
в процеса на вземане на решения може да допринесе за по-целенасочени политически 
стратегии и по-устойчиви и проспериращи демократични системи. Тезата за 
предимствата от участието на жените в ръководните органи бе подкрепена от 
проведените независими проучвания21, които допускат съществуването на причинно-
следствена връзка между участието на жени в ръководството на дружествата и 
постигнатите от дружествата добри резултати. Изглежда също така че, наличието на 
баланс между половете по високите управленски етажи осигурява някои важни 
предимства, като например по-високи печалби, по-добри цялостни резултати, по-
ефективно управление на риска и по-добро използване на женския талант.  

                                                 
21 „Does Female Leadership Boost Firm Profitability?“ Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007 г., 

„The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards“, Catalyst 2007 г., 
„Why Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution“, 
Wittenberg-Cox and Maitland 2007 г., „The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from 
Re-evaluating the Male Competitive Model“, Sylvia Ann Hewlett 2007 г.. 
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Дял на жените, които са членове на най-висшия орган за вземане на решения на най-големите дружества във всяка 
държава, 2004—2010 г.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

FI SE LV SK RO DK NL HU DE LT UK UE-27 CZ FR PL BG BE ES SI AT IE EE EL IT PT CY LU MT

П
ро

це
нт

2004 г. 2007 г. 2010 г.

Източник: Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности“, база данни за жените и мъжете. За най-големи дружества с публично търгувани акции във всяка държава се 
приемат регистрираните структури (максимум 50) от основния индекс на висококачествени ценни книжа (blue-chip). Индексите на blue-chip обхващат най-големите дружества на пазарна 
капитализация и/или търгувани обеми. За Литва, Чехия, Полша и Малта: няма данни за 2003 г.

 

Тъй като голям брой дружества не са особено активни при преодоляването на 
дисбаланса между половете, отделни европейски правителства се опитаха по 
законодателен път да променят статуквото. Норвегия първа въведе през 2006 г. норми 
за равнопоставеност на половете в управленските структури. Като пряко следствие от 
тези законоустановени норми, делът на жените в ръководните органи на големите 
дружества в Норвегия нарасна от 22 % през 2004 г. на 42 % през 2009 г. Испания 
последва неотдавна този пример и прие законодателни разпоредби относно 
балансираното участие на жени и мъже в корпоративните органи на управление, а 
подобен закон се обсъжда и във Франция. Тези две страни вече отчетоха подобрение на 
показателите за полова равнопоставеност от 2004 г. насам, което свидетелства за 
положителния ефект от самата дискусия относно хармоничното представителство на 
половете в управлението. И някои други държави са възприели норми за корпоративно 
управление, акцентиращи върху значението на баланса и равенството между половете. 
В някои случаи нормите за корпоративно управление съдържат специални правила за 
прозрачност при определянето на ръководния състав. Най-общо казано, делът на 
жените в управленските органи е по-висок в държавите, в които са въведени подобни 
норми, например Швеция и Финландия.  

Сред останалите мерки за подобряване на баланса между половете спада поемането на 
доброволни ангажименти. В Дания и Нидерландия съществуват харти за издигане на 
жени на ръководни постове. В Обединеното кралство в момента се проучва по какъв 
начин пречките могат да бъдат премахнати, за да имат жените шанс да поемат 
ръководни постове. Комисията ще започне пряк диалог с представителите на частния 
сектор и призовава фирмите да положат специални усилия за преодоляване на 
продължаващия дисбаланс при ръководните постове. 
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5. ДОСТОЙНСТВО, НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
НАСИЛИЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ПОЛА 

През изминалите 20 години очакваната продължителност на живота нарасна, като за 
децата, родени в Европа през 2007 г., тя достига почти 80 години. Въпреки това 
неравнопоставеността в здравеопазването въз основа на пола е често срещано 
явление в ЕС. Като основна пречка при търсенето на работа, 40 % от незаетите мъже на 
възраст между 25 и 49 години посочват собствено заболяване или увреждане. Този дял 
достига 63 % в Естония и Словакия и е под 20 % в Чешката република, Италия и 
Румъния. Едва 13 % от незаетите жени в ЕС посочват същата причина за нетърсене на 
работа. В по-голямата част от държавите-членки обаче жените, които считат, че имат 
здравословни проблеми, са повече от мъжете. Освен това жените ползват здравни 
услуги по-често от мъжете. Въпреки това очакваната продължителност на живота на 
мъжете е с 6 години по-малка отколкото при жените. В Литва, Естония и Латвия тази 
разлика надхвърля 10 години, а в Швеция, Обединеното кралство, Кипър, Дания и 
Нидерландия тя е 4 години.  

На равнище ЕС липсва достатъчно здравна информация с оглед на пола. В доклад, 
публикуван от Комисията22, се препоръчва набирането на стандартизирани данни по 
полове и подобряване на качеството на данните в областите, в които понастоящем 
липсват или има само обобщени (без оглед на пола) данни, в т.ч. достъп до здравно 
обслужване, разходи и издръжка на здравното обслужване, специфични смущения в 
храненето, болки и мигрена, употреба на алкохол, тютюнопушене, злоупотреба или 
неправилна употреба на лекарствени продукти. 

Борбата срещу всички прояви на насилие над жени е един от водещите приоритети на 
председателската тройка (Испания, Белгия и Унгария) и на Европейската комисия, но 
все още има недостиг на актуални, надеждни, точни и съпоставими данни както на 
национално, така и на равнище на ЕС. Оскъдността на данните се дължи на няколко 
причини. Първо, случаите на насилие остават по правило скрити; второ, съвсем малко 
държави-членки водят подобна статистика; и на последно място, в рамките на ЕС 
съществуват несъответствия в методите на събиране на данни.  

Неотдавнашно проучване на Евробарометър23 като че ли разкрива доколко 
разпространено е домашното насилие в ЕС: един на всеки четирима анкетирани 
заявява, че жена от неговия приятелски или семеен кръг е била жертва на домашно 
насилие, а един на всеки петима има приятел или роднина, който извършва домашно 
насилие. Финландия, Ирландия, Италия, Дания, Естония, Гърция, Литва, Швеция, 
Португалия и Кипър инициираха през 2010 г. нови стратегии или планове за действие 
срещу насилието, а Полша внесе промени в своя закон за домашното насилие.  

В рамките на Срещата на върха на жените министри по въпросите на насилието над 
жени, организирана от белгийското председателство, бе подписана декларация за 
насърчаване и подкрепа на допълнителни подходящи действия на равнище на ЕС. През 
2011 г. Комисията ще предложи амбициозен, но осъществим пакет от законодателни и 
практически мерки, целящи промяна на нагласата към жертвите и тяхната цялостна 
закрила в рамките на наказателноправната система. Този пакет относно правата на 

                                                 
22 Европейска комисия, „Данни за здравето на жените в ЕС“. 
23 Специално проучване на Евробарометър, 344 / вълна 73.2 Домашно насилие над жените 

(2010 г.). 
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жертвите ще включва и мерки за по-ефективна борба срещу насилието въз основа на 
пола. 

6. РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА 

Ангажиментът, поет от Европейския съюз по отношение на равнопоставеността на 
половете, се разпростира отвъд границите на Съюза благодарение на включването на 
въпроса за равнопоставеността на половете във външната политика на ЕС и на 
целенасочените действия на държавите-членки. Например, след като пое 
председателството на Общността на демокрациите, Литва инициира през април 2010 г. 
създаването на постоянна работна група по въпросите на равнопоставеността на 
половете под съпредседателството на САЩ и Литва. Нейната основна цел е да 
подпомага двустранните и многостранните проекти в развиващите се страни, а също и в 
страните, претърпели военен конфликт.  

В рамките на процеса на разширяване Комисията ще продължи да следи отблизо 
транспонирането, прилагането и изпълнението на законодателството на ЕС в областта 
на равнопоставеността на половете в страните кандидатки и потенциални кандидатки 
през 2011 г. Въпросът за равнопоставеността на половете е също част от преговорите 
по присъединяването, водени с Турция и Исландия в областта на социалната политика 
и заетостта. 

По време на заседанието на Комисията на ООН по статута на жените от март 2010 г. ЕС 
и държавите-членки честваха 15-тата годишнина от Платформата за действие от Пекин. 
През 2010 г. бе отбелязана също 10-тата годишнина от Декларацията на хилядолетието 
и от Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и 
сигурността. ЕС и Белгия организираха инициативи в Женева, Ню Йорк и Брюксел за 
набиране на предложения, които да бъдат представени на Съвета за сигурност за 
отбелязване на годишнината от приемането на Резолюция 1325, и бяха приети 17 
показателя, с помощта на които да се следи прилагането на „Цялостния подход на ЕС 
относно жените, мира и сигурността“. Основна цел на политиката на ЕС остава 
сътрудничеството и подпомагането на гражданските и мрежовите женски организации, 
работещи в тази област. Няколко държави-членки разполагат също с планове за 
прилагането на Резолюция 1325. 

През 2010 г. повече от 130 делегации на ЕС в държави извън ЕС взеха активно участие 
в изпълнението на приетите през 2008 г. Насоки на ЕС относно насилието срещу 
жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация на жените. 
Въпросите за равнопоставеността на половете бяха обсъждани и по време на редица 
диалози и консултации по въпросите за човешките права. 

Новият орган на ООН по въпросите на равенството между половете и овластяването на 
жените — „ООН ЖЕНИ“ започна своята работа през януари 2011 г.; той е резултат от 
сливането на няколко органа, с цел създаването на нов и по-влиятелен орган, който да 
работи в областта на равенството между половете, който бележи нов етап в реформата 
на ООН. „ООН ЖЕНИ“ обединява политиките на ООН и практическите действия в тази 
сфера и ще подобри ефективното интегриране на измерението за равенството между 
половете в цялостната система на ООН. Сътрудничеството, установено между ЕС и 
„ООН ЖЕНИ“ ще стимулира равенството между половете извън Съюза. 
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Като част от стратегията си за постигане на целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР), Комисията прие План за действие на ЕС относно равенството между половете и 
предоставянето на правомощия на жените в областта на развитието за периода до 
2015 г. Глобалната цел на плана на действие е по-бързо постигане на ЦХР, и по-
специално ЦХР 3 („Насърчаване на равнопоставеността на половете и овластяване на 
жените“) и ЦХР 5 („Подобряване на майчиното здравеопазване“). Той има за цел и 
постигане на целите, заложени в Конвенцията за премахването на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените, в Платформата за действие от Пекин и в 
Програмата за действие от Кайро. На базата на своята оперативна рамка от специфични 
действия, показатели и графици за всяка отделна цел, планът за действие отправя 
призив към държавите-членки от ЕС да полагат повече усилия за подобряване на 
дейността си и за повишаване на нейната ефективност. 

7. УПРАВЛЕНИЕ 

В новата стратегия за равенство между мъжете и жените се определя работната 
програма на Комисията за интегриране на въпроса за равенството между половете във 
всички аспекти на нейната работа и за предприемане на конкретни действия за 
насърчаване на равенството между жените и мъжете. В нея се поставят и основите за 
сътрудничество между институциите на ЕС и държавите-членки. Партньорството с 
всички заинтересовани страни на равнището на ЕС се доказа като фактор от ключово 
значение за постигането на напредък по отношение на равенството между половете. В 
съответствие с предложението на Европейския парламент, в стратегията е заложен 
стремеж към укрепване на партньорството посредством ежегодното организиране на 
диалог по въпросите на равенството между половете на най-високо равнище24. 
Заключенията на Съвета относно новата стратегия бяха приети по време на 
белгийското председателство25. 

Официалното откриване на Европейския институт за равенство между половете 
през юни 2010 г. във Вилнюс бе голяма крачка напред. Неговата задача е да оказва 
подкрепа на институциите на ЕС и на държавите-членки в усилията им за стимулиране 
на равенството между половете. В тази връзка той ще предоставя обективни, надеждни 
и съпоставими информация и данни относно равенството между жените и мъжете. 
Посредством събирането, анализирането и разпространението на подобна информация, 
институтът ще подпомага институциите на ЕС и държавите-членки при вземането на 
съответно обосновани политически решения. Той ще помогне и за даването на по-
голяма гласност на въпросите, свързани с равенството между половете, със създаването 
на документационен център, в който създателите на политики и гражданите ще могат 
да търсят и преглеждат публикации и най-добри практики.  

                                                 
24 Всяка година, по време на диалога по въпросите на равенството между половете ще се прави 

обзор на напредъка по изпълнението на стратегията за равенство между жените и мъжете. В него 
ще вземат участие Европейският парламент, председателствата на Съюза и ключови 
заинтересовани страни, като европейските социални партньори и гражданското общество. 

25 В своите заключения Съветът приветства приемането на новата стратегия и повторно изтъква 
значението, което има запазването на тясна връзка между стратегията за равенство между 
половете и стратегията „Европа 2020“. Той призовава също така държавите-членки да подобрят 
информираността за изпълнението на Европейския пакт за равенство между половете. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Настоящият доклад прави преглед на положението във връзка с равенството между 
половете в Европейския съюз в пет значими области през първата година от 
изпълнението на Стратегията за равенство между жените и мъжете (2010—2015 г.). В 
него се изтъква, че независимо от общата тенденция за повишаване на равенството в 
обществото и на пазара на труда, напредъкът в отстраняване на неравенството между 
половете остава бавен. Постигането на целите за заетост, заложени в стратегията 
„Европа 2020“, е реално предизвикателство, и в настоящия доклад се подчертава 
значението на равенството между половете за постигането на тези цели. 

Повечето държави-членки разполагат с действащи планове или стратегии във връзка с 
равенството между половете, насочени както към укрепване на равнопоставеността на 
половете, така и към предприемане на конкретни действия. През предходните години 
разгърнатите навсякъде в Европа политики в областта на равенството между половете 
способстваха не само за подобряването на положението и правата на жените, но и 
значително допринесоха за икономическия растеж и социалното благополучие. Като 
дава началото на своята нова стратегия, Европейската комисия затвърдява поетия от 
нея ангажимент за насърчаване на равенството между половете във всички свои 
политики. Настоящият доклад ще прави ежегоден преглед на постигнатия напредък по 
отношение на равенството между половете в Европа и ще представя добрите практики 
в държавите-членки. От следващата година във всеки един доклад акцентът ще бъде 
поставен върху определена тема. Равенството ще бъде предмет и на годишния доклад 
по прилагането на Хартата за основните права на ЕС. 


