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Изменение  1 

Мария Габриел 

от името на групата PPE 
 
Доклад A7-0073/2014 

Инеш Крищина Зубер 

Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. 
2013/2156(INI) 

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника за дейността), с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A7-0073/2014 

Резолюция на Европейския парламент относно равенството между жените и 

мъжете в Европейския съюз - 2012 г. 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), 

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

– като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите 
(преработена)1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване 
на защита по граждански дела2, 

– като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР3, 

– като взе предвид Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита4, 

– като взе предвид Директива 2011/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 

                                                 
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23. 
2 ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4. 
3 ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57. 
4 ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2. 
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защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 
Съвета1, 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), 

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между мъжете и жените (2011 – 
2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.2, 

– 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 работния документ на службите на Комисията от 8 май 2013 г., 
озаглавен „Доклад относно напредъка по отношение на равенството между 
жените и мъжете за 2012 г.“ (SWD(2013)0171), 

– като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията 
относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за 
равен труд или за труд с равна стойност3,  

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно прилагането 
на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с 
равна стойност4,  

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно образователната и 
професионалната мобилност на жените в ЕС5, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на 
стереотипите, свързани с пола, в ЕС6, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно условията на 
труд на жените в сектора на услугите7, 

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно жените и 
ръководството на предприятията8, 

–  като взе предвид европейските директиви, приети от 1975 г. насам, относно 
различните аспекти на равното третиране на мъжете и жените (Директиви 
2010/41/ЕС, 2010/18/ЕС, 2006/54/ЕС, 2004/113/ЕО, 92/85/ЕИО, 86/613/ЕИО и 
79/7/ЕИО), 

                                                 
1 ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1. 
2 Приложение към Заключенията на Съвета от 7 март 2011 г. 
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0225. 
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0375. 
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0247. 
6 Приети текстове, P7_TA(2013)0074. 
7 Приети текстове, P7_TA(2012)0322. 
8 Приети текстове, P7_TA(2011)0330. 
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–  като взе предвид Програмата за действие на проведената през 1994 г. в Кайро 
Международна конференция за населението и развитието (МКНР) и Програмата 
за действие на Световната конференция за жените от Пекин през 1995 г., 

А. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основно право, 
залегнало в Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права; като 
има предвид, че целите на Европейския съюз в тази област са да се гарантират 
равни възможности и равно третиране на мъжете и жените, както и да се 
преодолее всякакъв вид дискриминация, основана на пола; като има предвид, че 
макар Съюзът да приема като своя задачата интегрирането на принципа на 
равенството между половете във всички свои дейности, все още продължават да 
съществуват много прояви на неравенство между мъжете и жените;  

Б. като има предвид, че равенството между половете е основно икономическо 
преимущество за насърчаване на справедлив и приобщаващ икономически растеж 
и като има предвид, че намаляването на неравенството в професионален план е 
цел не само от гледна точка на равното третиране, но и от гледна точка на 
ефикасността и гъвкавостта на пазара на труда; 

В. като има предвид, че жените, които се включват в професионалния живот, играят 
водеща роля за възстановяването на растежа; като има предвид, че те ще създадат 
възможност за увеличаване на семейните доходи, което води до увеличаване на 
потреблението, социалните осигуровки и размера на събираните данъци, както и 
до съживяване на икономиката; 

Г. като има предвид, че въпреки напредъка в тази сфера продължават да 
съществуват многобройни прояви на неравенство между мъжете и жените от 
гледна точка на правата на жените като права на човека, перспективите за 
професионално развитие, заетост и условия на заплащане, достъп до образование 
и до здравни услуги, участие в икономическия живот и в процесите на вземане на 
решения или пък политическо представителство; 

Д. като има предвид, че икономическата криза предизвика спад в жизнения стандарт 
на повечето граждани на ЕС; като има предвид, че при 26 милиона безработни 
европейци съотношението между равнището на безработица при жените и мъжете 
през последното тримесечие на 2012 г. почти се е изравнило и е достигнало 
съответно 10,8% и 10,6%; като има предвид, че това намаляване на разликите в 
равнището на безработицата между работещите от двата пола не следва да 
прикрива факта, че много повече жени, отколкото мъже, не бяха трудово активни 
през 2012 г. и че жените често пъти съставляват корекционна стойност в 
колебанията на цялостното предлагане на работни места;  

Е. като има предвид, че настоящата криза има особено въздействие върху младите 
хора, като равнището на безработица за хората под 25-годишна възраст през 
септември 2012 г. беше 22%1; като има предвид, че сред тези млади хора 
момичетата са по-слабо представени в процеса на професионална подготовка, 
насочен към улесняване на прехода от училището към работното място; като има 

                                                 
1 Източник: Евростат 155/2012, 31 октомври 2012 г. 
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предвид, че младите жени по-често започват професионалния си път с временна 
заетост на непълно работно време, което съкращава продължителността на 
платената професионална дейност; 

Ж. като има предвид, че разликата в заплащането между жените и мъжете се отразява 
на размера на пенсиите и създава по-висок риск от изпадане в бедност за жените, 
отколкото за мъжете;  

З. като има предвид, че според Евростат през 2012 г. общото равнище на заетост на 
жените на възраст между 20 и 64 години в Европа е било 62,4% спрямо 74,6% при 
мъжете на същата възраст;  

И. като има предвид, че равнището на заетост е важен показател за измерване на 
неравенството между мъжете и жените; като има предвид, че качеството и 
условията на заетост са също толкова важни параметри за измерване на това 
неравенство; 

Й. като има предвид, че въпреки факта, че някои държави членки действително 
предприеха определени стъпки, част от тях законодателни, за да насърчат 
промените по отношение на равенството между мъжете и жените, тези промени са 
твърде бавни и недостатъчни; 

К. като има предвид, че Комисията следва да направи повече, за да гарантира 
прилагането на директивите на ЕС в тази област, включително и от страна на 
социалните партньори, които договарят колективните трудови договори и твърде 
често не са осведомени за общностните изисквания за равното третиране на 
жените и мъжете по отношение на заплати, достъп до заетост, до професионално 
развитие и до социално осигуряване; 

Л. като има предвид, че за съжаление някои държави членки или все още не 
прилагат правилно тези директиви, или не упражняват достатъчен контрол върху 
установеното за тяхното прилагане законодателство; 

М. като има предвид, че съществуват много различия между държавите от ЕС по 
отношение на сегментацията на пазара на труда по признака мъже – жени; като 
има предвид, че сегментацията е най-голяма в страните, в които жените работят 
повече; 

Н. като има предвид, че достъпът до услуги за предоставяне на грижи за деца, 
възрастни хора и други зависими лица е от съществено значение за постигане на 
равно участие на жените и мъжете на пазара на труда, в образованието и в 
обучението; като има предвид, че лицата, полагащи грижи за близки в дома, 
продължават да бъдат дискриминирани поради факта, че тези години на работа не 
се вземат предвид при получаването на пенсия и други права; 

О. като има предвид, че доходите на жените – при един и същи труд и еднакви 
умения – остават по-ниски от тези на мъжете, като има предвид, че средното 
равнище на неравенство по отношение на заплащането в ЕС е 16,2%; като има 
предвид, че по-ниското заплащане на жените води неминуемо до по-ниски 
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пенсионни вноски и оттам до по-ниски пенсии; като има предвид, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените, а следователно и в пенсиите, все още е сред 
основните причини, поради които жените се оказват под прага на бедността на по-
късен етап от живота си; 

П. като има предвид, че през 2011 г. 78% от жените са заявили, че извършват 
„домакинска работа“ всеки ден (в сравнение с 37% от мъжете1), и като има 
предвид, че гъвкавото работно време по собствен избор е ключов елемент за по-
доброто съчетаване на семейния и професионалния живот; като има предвид, че 
през 2010 г. в Европа равнището на заетост на жените, отглеждащи дете, е било 
64,7% в сравнение с 89,7% при мъжете, отглеждащи дете; като има предвид, че 
малко мъже вземат родителски отпуск; 

Р. като има предвид слабия напредък през последното десетилетие по отношение на 
подобряването на баланса между половете в процеса на вземане на политически 
решения, като средното подобрение за ЕС е с едва 4% – от 22% през 2003 г. на 
26% през 2012 г.2; като има предвид, че все още няма много жени на ръководни 
постове в предприятията и университетите и че броят на жените политици и 
учени се увеличава много бавно; 

С. като има предвид, че жените в селските райони стават в по-голяма степен жертви 
на множествена дискриминация и на свързани с пола стереотипи, отколкото 
жените в градските райони; като има предвид също, че много жени никога не са 
били активни на официалния пазар на труда и поради това не са регистрирани 
като безработни, нито са включени в статистическите данни за безработицата, 
което води до специфични финансови и правни проблеми във връзка с правото на 
майчинство и отпуск по болест, придобиването на пенсионни права и достъпа до 
социално осигуряване, както и до възникването на проблеми в случай на развод;  

Т. като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипите за жените 
все още продължават да оказват силно влияние върху разпределението на 
задълженията между жените и мъжете в домакинството, на работното място и в 
обществото като цяло; като има предвид, че свързаните с пола стереотипи имат 
тенденцията да затвърдяват статуквото на наследените пречки пред постигането 
на равенство между половете и да ограничават възможностите на жените за избор 
на заетост и личностно развитие, както и че с тях може отчасти да се обясни 
секторната и професионалната сегрегация между жените и мъжете; като има 
предвид важната роля, която могат да играят медиите не само за 
разпространението на тези стереотипи, чрез което дори се създава унизителен 
образ за жената и младите момичета се хиперсексуализират, но също и за 
преодоляването на свързаните с пола стереотипи, поощряването на участието на 
жените във вземането на решения и насърчаването на равенството между 
половете; 

                                                 
1 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, 3-то европейско проучване на 
качеството на живот, стр. 57. 
2 Европейска комисия, Доклад относно напредъка на равенството между жените и мъжете през 2012 г. 
(SWD(2013)0171).  
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У. като има предвид, че Програмата за действие на МКНР от Кайро дава 
определение за сексуално и репродуктивно здраве и права (СРЗП); 

Ф. като има предвид, че насилието спрямо жените – физическо, сексуално или 
психическо – е основна пречка пред равенството между жените и мъжете, че то 
нарушава основните права на жените и че продължава да бъде най-широко 
разпространеното нарушение на правата на човека въпреки мерките, предприети 
за борба с него; като има предвид, че това насилие не признава географски, 
икономически, социални или културни граници; като има предвид, че според 
изследвания относно насилието, основано на пола, една пета до една четвърт от 
всички жени в Европа са преживели актове на физическо насилие поне веднъж в 
живота си като възрастни, над една десета са станали жертва на сексуално 
насилие, включващо употреба на сила, 12 до 15% от жените в Европа са жертви 
на домашно насилие и всеки ден в Европейския съюз от него умират седем жени1; 
като има предвид, че трафикът на хора с цел сексуална експлоатация, огромното 
мнозинство от жертвите на който са жени и момичета, е неприемливо нарушение 
на правата на човека и представлява съвременна форма на робство; 

Х. като има предвид, че жените и младите момичета са основните жертви на трафика 
на хора;  

Ц. като има предвид, че събирането на статистически данни за неравенството между 
половете е приоритет в борбата с причините, възпрепятстващи постигането на 
равенство между мъжете и жените в Европейския съюз; 

1. отбелязва, че равното участие на мъжете и жените на пазара на труда би могло 
значително да повиши икономическия потенциал на ЕС, потвърждавайки 
същевременно неговия справедлив и приобщаващ характер; припомня, че според 
прогнози на ОИСР пълното сближаване на равнището на участие би довело до 
увеличаване на БВП на глава от населението с 12,4 % до 2030 г.; 

2. призовава да се приемат необходимите мерки за насърчаване на по-високи 
равнища на заетост сред жените, като например грижи на достъпни цени и грижи 
за децата, подходящи схеми за отпуск по майчинство, бащинство и родителски 
отпуск и гъвкавост на работното време и място, което ще създаде възможност за 
съвместяване на личния и професионалния живот; 

3. подчертава необходимостта от конкретни предложения за постигане на по-добър 
баланс между професионалния, семейния и личния живот чрез насърчаване на по-
равномерно споделяне на отговорностите между мъжете и жените в областта на 
професионалния, семейния и социалния живот, най-вече по отношение на 
грижите за зависимите лица и отглеждането на деца; отбелязва, че по-
всеобхватните решения за дневни грижи и грижи за деца зависят не само от 
необходимите публични политики, но също и от предоставянето на стимули за 
предприятията да предлагат такива решения; насърчава също така (регионалните) 
търговски и промишлени камари да улесняват създаването на мрежи сред 

                                                 
1 „Оценка на европейската добавена стойност от март 2013 г. относно борбата с насилието срещу жени“, 
PE 504.467. 
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предприемачите, по-специално жените предприемачи, с оглед да се намерят 
основаващи се на солидарността съвместни решения за баланс между 
професионалния и семейния живот;  

4.  насърчава държавите членки да поощряват мерки и действия за помощ и 
консултации за жените, които решават да станат предприемачи; 

5. подчертава факта, че жените представляват 52% от общото население в Европа, 
но едва една трета от самостоятелно заетите лица или от общия брой на 
начинаещите предприемачи в ЕС; подчертава, че жените са изправени пред 
повече трудности, отколкото мъжете, по отношение на достъпа до финансиране, 
обучение и мрежи за професионални контакти, както и по отношение на 
съвместяването на професионалния и личния живот; поради това призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават предприемачеството сред жените и 
да се възползват от потенциала на половината от населението на Европа, за да се 
гарантира устойчив, дългосрочен растеж1; 

6. призовава държавите членки да включат в рамките на политиката на сближаване 
за периода 2014 – 2020 г. аспекти на пола с оглед на постигане на определените от 
стратегията за 2020 г. цели; призовава по-конкретно към ангажиране от страна на 
ЕС да се гарантира равенството между жените и мъжете и интегриране на 
принципите му във всички политики на ЕС и на държавите членки; отбелязва, че 
някои мерки се нуждаят преди всичко от мобилизирането на истинска 
политическа воля; липсата на такава до момента не позволи да се създадат равни 
условия за мъжете и жените с траен, приобщаващ и справедлив характер;  

7. подчертава, че ако неравенството между жените и мъжете на пазара на труда 
вследствие на кризата прояви тенденция към намаляване от гледна точка на 
разликите в равнището на заетост и на безработица, то това намаление на 
разликите не е в резултат на неочакван напредък на Европа към по-голяма 
равнопоставеност, а по-скоро последица от резкия срив на заетостта при мъжете, 
по-сериозно засегната от кризата; приканва държавите членки да продължават 
своите усилия за постигане на по-добро представителство на жените в процесите 
на вземане на решения, за по-добро съчетаване на професионалния и семейния 
живот и да продължават борбата срещу насилието над жени;  

8. настоятелно призовава държавите членки да работят заедно и да споделят добрите 
практики, за да се намерят нови начини за финансиране на инвестиции в 
обществените услуги, особено на системите за здравеопазване, като се вземат 
предвид трудностите, свързани с кризата, демографските въпроси относно 
застаряването на населението, но и запазването на високите стандарти и 
изисквания на европейските модели в това отношение;  

9. настоятелно призовава държавите членки и Комисията да поощряват участието на 
жените, например посредством кампании, които да повишат информираността и 
разбирането на обществото, в сектори на дейност стереотипно определяни като 

                                                 
1 Съобщение на Комисията относно „План за действие „Предприемачество 2020 г. Възраждане на 
предприемаческия дух в Европа“ (COM(2012)0795) 
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„мъжки“, не на последно място в областта на науката и новите технологии, с 
оглед да се възползват напълно от човешкия капитал, който представляват 
европейските жени, за по-ползотворно постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“ и на равенството между половете;  

10. отбелязва ниския процент на жените в икономическите, научните и 
изследователските сектори; призовава за увеличаване на кампаниите за 
повишаване на осведомеността, с цел обръщане на тенденцията и борба със силно 
изразената сегментация на пазара на труда;  

11. настоятелно призовава Комисията и Съвета да насърчават интереса сред 
момичетата към перспективните сектори, в които жените са недостатъчно 
представени, да подпомагат навлизането им в тези сектори, да им предоставят 
възможности за по-нататъшно обучение през целия им професионален живот и да 
насърчават пълна равнопоставеност по отношение на заплащането на всички 
равнища;  

12. отбелязва, че според данни на Комисията през 2012 г. 31,6 % от мъжете и 40 % от 
жените на възраст между 30 и 34 години в ЕС са завършили висше образование; 
изтъква, че жените представляват 60 % от новите висшисти, но те са недостатъчно 
представени в някои сектори като науката и научните изследвания; призовава 
Комисията и държавите членки да повишат осведомеността на жените относно 
възможностите за обучение в тази област и да гарантират на жените равни 
възможности с тези на мъжете да навлязат в професията и да направят 
професионална кариера;  

13. очаква от Комисията да предприеме всички мерки, с които разполага, за да 
осигури изпълнението на всички аспекти на директивите на ЕС относно равното 
третиране на мъжете и жените, включително от страна на социалните партньори, 
договарящи колективните трудови договори, и да насърчава диалога със 
социалните партньори за обсъждане на такива теми като прозрачността на 
заплащането, условията на договорите на непълно работно време и срочните 
договори за жени, като също така насърчава участието на жените в „зелените“ и 
новаторските сектори;  

14. отбелязва, че като цяло професионалното развитие на жените е бавно; призовава 
държавите членки да насърчават и подкрепят жените по отношение на успешното 
им професионално развитие, включително чрез положителни действия като 
изграждане на мрежи за професионални контакти и програми за наставничество 
на работното място, както и чрез създаване на подходящи условия и осигуряване 
на възможности наравно с мъжете за всяка възраст по отношение на обучението, 
професионалното развитие, придобиването на нови умения и преквалификацията, 
както и чрез пенсионни права и обезщетения за безработица, които да са 
равностойни на приложимите пенсионни права и обезщетения за мъжете;  

15. счита, че осигуряването на подкрепа за завръщането на жените на пазара на труда 
изисква многостранни политически решения, включващи учене през целия живот 
и действия за борба с несигурната заетост и насърчаване на заетостта посредством 
права и диференцирани практики за организация на труда, по искане на 
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заинтересованите жени, за да не се налага те да се отказват от кариерата си или да 
я прекъсват;  

16. припомня, че през декември 2012 г. Комисията призна необходимостта 
политиките в областта на младежта (Пакет за младежка заетост и гаранция за 
младежта) да се провеждат в съответствие с подхода за интегриране на 
измерението на пола, призовава Комисията да насърчава в още по-голяма степен 
държавите членки да приемат мерки, които да гарантират на момичетата 
възможности за образование и професионално обучение, равни на тези на 
момчетата;  

17. призовава държавите членки да се борят с недекларираната заетост на жените, 
която допринася за пълното дерегулиране на схемите за заплащане на жените и 
води до по-голяма бедност сред жените, особено на по-късен етап от живота;  

18. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират спазването 
на основния принцип на „равно заплащане за равен труд“ между жените и мъжете 
и призовава държавите членки да поддържат публичните механизми за 
извършване на трудови инспекции в съответствие с националното 
законодателство с цел да установят съществуването на форми на труд с ниско 
заплащане, при които работната сила се състои предимно от жени и които 
създават ситуации на непряка дискриминация по отношение на заплащането; 
подчертава, че съгласно заключенията от оценката на европейската добавена 
стойност намаляването на разликата в заплащането на жените и мъжете с 1 % ще 
доведе до увеличаване на икономическия растеж с 0,1 %, което означава, че 
премахването на разликата между половете по отношение на заплащането е от 
решаващо значение в настоящите условия на икономически спад; призовава 
Комисията да подпомогне държавите членки в намаляването на разликата в 
заплащането между мъжете и жените и в прилагането на политики за нейното 
преодоляване, както и в обмена и насърчаването на най-добри практики;  

19. призовава за подновяване на информационните кампании относно равното 
заплащане, за да се насърчи повишаването на информираността относно факта, че 
в името на справедливостта и спазването на правата стремежът за постигане на 
равно третиране на жените и мъжете е от жизнено значение;  

20. призовава държавите членки и Комисията да предприемат подходящи мерки за 
намаляване на разликата в пенсиите на жените и мъжете като пряко последствие 
от разликата в заплащането между половете и да оценят въздействието на 
пенсионните системи върху жените, като обърнат специално внимание на 
договорите на непълно работно време и на нестандартните договори;  

21. приканва Комисията да продължи да поощрява инициативите за насърчаване на 
равното третиране в заплащането между жените и мъжете, включително 
конкретното подпомагане на предприятията в техните усилия, насочени към 
постигането на паритет на работното място;  

22. подчертава, че за отстраняване на свързаните с пола стереотипни представи и за 
насърчаване на моделите на поведение за равнопоставеност в социалната и 
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икономическата сфера, е много важно тези ценности да се възприемат още в 
ранна възраст, както и да се провеждат кампании за увеличаване на 
осведомеността на работните места и в медиите, които да подчертават ролята на 
мъжете за насърчаване на равенството, равномерното разпределение на семейните 
отговорности и постигането на баланс между професионалния и личния живот; 
призовава Комисията и държавите членки да поемат по-твърд ангажимент за 
премахване на сексистките стереотипни представи, които медиите 
разпространяват, и насочва вниманието към важните мерки, включени в доклада 
на Парламента за премахване на стереотипните представи за пола, който беше 
приет през 2013 г.; призовава държавите членки и по-специално органите за 
регулиране на медиите да разгледат мястото, което се предоставя — както в 
количествено, така и в качествено изражение — на жените, и да насърчават 
балансираното, нестереотипно изобразяване на жените по начин, който зачита 
достойнството на жените, техните разнообразни роли и тяхната идентичност, като 
се поставя по-силен акцент върху тяхното социално развитие, конституционни 
права и роля в гражданското общество, институциите и професионалната сфера, 
както и в медиите, и по-конкретно в рекламите и рекламните материали, не на 
последно място с цел да се избегне изразяването на стереотипни представи за 
пола и да се възпрепятстват тенденциите за хиперсексуализиране на момичетата в 
ранна възраст;  

23. подчертава необходимостта да се удвоят усилията на европейско равнище за 
увеличаване на представителството на жените в политическите сфери и в 
европейските институции, включително в Европейския парламент; счита, че 
участието на жените следва да бъде насърчавано на национално, регионално и 
общинско равнище; подчертава в тази връзка важната роля на политическите 
партии; продължава да застъпва мнението, че балансираното участие на жените и 
мъжете в политиката е една от демократичните опори на нашата политическа 
система и е от решаващо значение за постигането на демократично 
представителство на гражданите на ЕС; отбелязва, че това се отразява пряко и 
косвено върху участието на жените в изборите; призовава държавите членки и 
националните партии да вземат предвид пола при изготвянето на изборните 
списъци и при назначаването на лица на висши административни длъжности в 
институциите;  

24. подчертава факта, че равенството между половете във вземането на решения е 
особено важно, тъй като е всепризнато, че присъствието на повече жени на високи 
постове в икономическата сфера води до стабилно организационно и финансово 
представяне на дружеството, а също и до по-добро качество при вземането на 
решения, като същевременно представителството на жените във високите 
ешелони на властта е основно изискване за функционирането на демократичното 
общество;  

25. припомня, че изборите за Европейски парламент през 2014 г., които ще бъдат 
последвани от назначаване на следващата Комисия и номинации за „най-
високопоставените работни места” в ЕС, са възможност за постигане на напредък 
по отношение на демокрацията на равенството на равнище ЕС, а за ЕС — да 
служи за пример в тази насока; 
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26. подчертава, че съгласно статистиката на Комисията 15,8 % от местата в 
управителните съвети на най-големите дружества, регистрирани за борсова 
търговия, се заемат от жени и напредъкът по разрешаване на това положение е 
слаб, като се регистрира ръст от едва 0,6 % в присъствието на жените във висшия 
ръководен състав на тези дружества; подчертава, че 97 % от председателите на 
управителните съвети на дружествата са мъже; поради това призовава Комисията 
и държавите членки да приемат и своевременно приложат мерки за насърчаване 
на по-добър баланс между половете в рамките на ръководните длъжности в 
дружествата и по този начин да допринесат за по-добри резултати на 
предприятията, повишаване на конкурентоспособността и икономически 
придобивки за ЕС; посреща със задоволство предложението на Комисията за 
директива, чиято цел е да подобри представителството на жените сред 
директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, чрез въвеждането на минимален праг за дела на жените от 40 % към 
2020 г.; призовава Комисията да насърчава посредством кампании за повишаване 
на осведомеността по-голямото представителство на жените в структурите за 
вземане на решения на малките и средните предприятия; настоятелно призовава 
Съвета да проведе преговори с Парламента във връзка с първото четене на 
досието, с цел да се постигне споразумение сред всички институции на ЕС преди 
края на седмия законодателен мандат;  

27. подчертава факта, че, въпреки че сексуалното и репродуктивно здраве и права 
(СРЗП) са от компетенциите на държавите членки що се отнася до формулирането 
и осъществяването на политиките в областта на здравеопазването и 
образованието, ЕС може да допринесе за насърчаване на най-добрите практики 
сред държавите членки; 

28. изтъква, че за постигането на равенство между жените и мъжете, независимо дали 
на пазара на труда или в семейния живот, е необходимо гарантирането на равен 
достъп до здравеопазване, включително сексуалното здраве, което не се 
ограничава до бременността; обръща внимание на държавите членки върху 
необходимостта да се съсредоточат върху превенцията на болестите, предавани 
по полов път, и методите на превенция, както и върху превенцията и научните 
изследвания с цел да се подобри ранното откриване на заболявания като формите 
на рак, характерни за жените (рак на гърдата, на шийката на матката и на 
яйчниците) чрез редовни (гинекологични) проверки/прегледи; 

29. отбелязва, че феминизацията на бедността може да доведе до нарастване на 
трафика на жени, сексуалната експлоатация и принудителната проституция и до 
засилване на финансовата зависимост на жените, включително на жените, жертви 
на домашно насилие;  

30. подчертава значението на борбата срещу насилието над жени с оглед на 
постигането на равенство между жените и мъжете; призовава Съвета, Комисията 
и държавите членки да предприемат съгласувани действия в тази област и да 
приложат допълнителни мерки, като им отдадат приоритетно значение, за 
укрепване на политиките и мерките за защита на достойнството на жените и за 
борба срещу насилието срещу жени; приветства усилията както на общностно, 
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така и на национално равнище за борба срещу насилието срещу жени, мъже и 
деца, като Директивата относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
законодателния пакет, целящ укрепване на правата на жертвите в ЕС, но 
подчертава, че това явление продължава да бъде важен проблем, който остава 
неразрешен; призовава Комисията да обяви 2016 г. за Година на края на 
насилието срещу жените и да представи стратегия и план за действие за слагане 
на край на насилието срещу жените на територията на целия ЕС, с който се 
установяват мерки за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки 
в областта на предотвратяването на насилието срещу жени, действия за 
повишаване на осведомеността, събиране на данни и финансиране на 
неправителствени организации, както бе обявено в заключенията на Съвета от 
март 2010 г.; отправя призив към държавите членки да ратифицират възможно 
най-скоро Истанбулската конвенция на Съвета на Европа относно насилието 
срещу жените и призовава Комисията да насърчава ратификациите на национално 
равнище и да открие процедурата за присъединяването на ЕС към Конвенцията, 
след като бъде направена оценка на въздействието и добавената стойност на това 
присъединяване;  

31. изтъква, че през април 2013 г. само шест държави членки нотифицираха, че са 
транспонирали изцяло Директивата на ЕС срещу трафика на хора, крайният срок 
за чието прилагане изтече на 6 април 2013 г.;  

32. отбелязва със загриженост, че според данните от Прегледа на изпълнението на 
Пекинската платформа за действие в държавите — членки ЕС: насилието срещу 
жени, подкрепа за жертвите (2012 г.), извършен от Европейския институт за 
равенство между половете, професионалното обучение и устойчивостта на 
финансирането за обществените услуги, асоциациите и неправителствените 
организации, предоставящи услуги на жените в ситуации на домашно насилие, са 
явно засегнати от последиците от икономическата криза; припомня, че между 
държавите членки съществува огромно неравенство по отношение на достъпа до 
услуги за подкрепа;  

33. изтъква значимостта на системното обучение на квалифицирания персонал, 
полагащ грижи за жени, подложени на физическо, сексуално или психологическо 
насилие; счита, че това обучение е от съществено значение за органите, които 
реагират непосредствено, включително социалните служби за спешна намеса и 
медицинските органи, органите за гражданска защита и полицията;  

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата на държавите членки. 

Or. en 

 


