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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с 
COVID-19 и в периода след кризата
(2020/2121(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) и членове 6, 8 и 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

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

— като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-конкретно 
принципи 2, 3, 5, 9, 10, 16 и 20 от него,

— като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, принципа „никой 
да не бъде изоставен“, и по-специално цел 1, с която се цели да се сложи край на 
бедността, цел 3, с която се цели да се гарантира, че хората могат да живеят в 
добро здраве, цел 5, която е насочена към постигане на равенство между половете 
и подобряване на условията на живот за жените, и цел 8, насочена към постигане 
на устойчив и икономически растеж,

— като взе предвид Конвенцията на ООН от 18 декември 1979 г. за премахване на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените,

— като взе предвид член 6 от Конвенцията на ООН от 3 май 2008 г. за правата на 
хората с увреждания,

— като взе предвид съществуващите от 1975 г. насам директиви на ЕС относно 
различни аспекти на равното третиране на мъжете и жените (Директива 
79/7/ЕИО1, Директива 86/613/ЕИО2, Директива 92/85/ЕИО3, Директива 
2004/113/ЕО4, Директива 2006/54/ЕО5, Директива 2010/18/ЕС6 и Директива 
2010/41/ЕС7),

— като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния 

1 OВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.
2 ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.
3 ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
4 ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
5 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
6 ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13.
7 OВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
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живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 
2010/18/ЕС на Съвета8,

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

— като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено: „Съюз 
на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“ 
(COM(2020)0152),

— като взе предвид съвместния работен документ на службите от 21 септември 
2015 г., озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: 
преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните 
отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“, SWD(2015)0182),

— като взе предвид предложението за решение на Съвета от 4 март 2016 г. за 
сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (COM(2016)0109),

— като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2020 г. относно приоритетите 
на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените9,

— като взе предвид своята резолюция от 30 януари 2020 г. относно разликата в 
заплащането на жените и мъжете10,

— като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните 
реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС11,

— като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно 
присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с 
насилието, основано на пола12,

 — като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2018 г. относно услугите за 
полагане на грижи в ЕС за подобряване на равенството между половете13,

— като взе предвид своята резолюция от 29 ноември 2018 г. относно положението на 
жените с увреждания14;

— като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно овластяване на 
жените и момичетата чрез цифровия сектор15,

8 OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
9 Приети текстове, P9_TA(2020)0039.
10 Приети текстове, P9_TA(2020)0025.
11 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
12 Приети текстове, P9_TA(2019)0080.
13 ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 80.
14 ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 164.
15 ОВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 28.
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— като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно жените, 
равенството между половете и справедливостта в областта на климата16,

— като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно 
икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС17,

— като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно необходимостта от 
стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на 
мъжете и жените18,

— като взе предвид своята резолюция от 14 март 2017 г. относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г.19,

— като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната 
роля в селските райони20,

— като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно насърчаването 
на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на 
психичното здраве и клиничните изследвания21,

— като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно положението на 
жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС22,

— като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно външните 
фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа23,

— като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно 
професионалните кариери на жените в рамките на науката и висшето образование 
и наличието на т.нар. стъклени тавани24,

— като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за 
равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.25,

— като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г. на тема 
„Икономики с равенство между половете в ЕС: пътят напред“,

— като взе предвид доклада на Международната организация на труда (МОТ), 
озаглавен „COVID-19 and the world of work. Fourth edition“ (COVID-19 и светът на 
труда. Четвърто издание), публикуван на 27 май 2020 г.,

16 ОВ C 458, 19.12.2018 г., стр. 34.
17 ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 6.
18 ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 60.
19 ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 49.
20 ОВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 14.
21 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 99.
22 ОВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 25.
23 ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 35.
24 OВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 173.
25 OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 2.



PE653.727v03-00 6/34 RR\1218854BG.docx

BG

— като взе предвид анализа на МОТ, озаглавен „Sectoral impact, responses and 
recommendations related to COVID-19“ (Секторно въздействие, отговори и 
препоръки, свързани с COVID-19),

— като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), озаглавен „Women at the core of the fight against COVID-19“ 
(Жените в центъра на борбата с COVID-19), публикуван през април 2020 г.,

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 6 март 2019 г., 
озаглавен „Доклад за 2019 г. относно равенството между жените и мъжете в ЕС“ 
(SWD(2019)0101),

— като взе предвид доклада на Службата на ООН за равенство между половете и 
овластяване на жените (ООН – Жени), озаглавен „The Impact of COVID-19 on 
Women“ (Въздействието на COVID-19 върху жените), публикуван на 9 април 
2020 г.,

— като взе предвид доклада на ООН – Жени, озаглавен „From Insights to Action: 
Gender Equality in the Wake of COVID-19“, (От прозрения към действия: равенство 
между половете след COVID-19), публикуван на 2 септември 2020 г.,

— като взе предвид публикацията на ООН – Жени, озаглавена „Online and ICT* 
facilitated violence against women and girls during COVID-19“ (Насилието онлайн и 
улесненото от ИКТ* насилие срещу жени и момичета по време на COVID-19“,

— като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН), озаглавен 
„Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based 
Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage“ (Въздействие на 
пандемията от COVID-19 върху семейното планиране и прекратяването на 
основаното на пола насилие, гениталното осакатяване на жени и детските 
бракове), публикуван на 27 април 2020 г.,

— като взе предвид изявлението на ФНООН, озаглавено „Millions more cases of 
violence, child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due 
to the COVID-19 pandemic“ (Поради пандемията от COVID-19 се очакват милиони 
нови случаи на насилие, детски бракове, генитално осакатяване на жени, 
непредвидена бременност), публикувано на 28 април 2020 г.,

— като взе предвид изявлението от 24 март 2020 г. на председателя на Експертната 
група на Съвета на Европа за действие срещу насилието над жени и домашното 
насилие (GREVIO) Марселин Науди относно необходимостта от спазване на 
стандартите на Конвенцията от Истанбул по време на пандемия,

— като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център (JRC), озаглавен 
„How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?“ (Как 
кризата, свързана с COVID-19, ще повлияе на съществуващото неравенство 
между половете в Европа?),

— като взе предвид Индекса за равенство между половете за 2019 г. на Европейския 
институт за равенство между половете (EIGE), публикуван на 15 октомври 
2019 г.,
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— като взе предвид доклада на EIGE, озаглавен „Tackling the gender pay gap: not 
without a better work-life balance“ (Преодоляване на разликата в заплащането 
между жените и мъжете: не без по-добро съчетаване на професионалния и личния 
живот), публикуван на 29 май 2019 г.,

— като взе предвид доклада на EIGE, озаглавен „Beijing +25: the fifth review of the 
implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States“ (Пекин 
+25: петият преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в 
държавите – членки на ЕС), публикуван на 5 март 2020 г.,

— като взе предвид набора от данни за проучването на Eurofound за 2020 г., 
озаглавено „Living, Working and COVID-19“ (Живот, работа и COVID-19),

— като взе предвид проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните 
права (FRA), озаглавено „A long way to go for LGBTI equality“ (Дълъг път за 
постигане на равенство на ЛГБТИ лицата), публикувано на 14 май 2020 г.,

— като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права 
(FRA), озаглавен „A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion“ 
(Незатихващ проблем: антиромските настроения като преграда пред 
приобщаването на ромите), публикуван на 5 април 2018 г.,

— като взе предвид проучването на FRA, озаглавено „Насилието срещу жените: 
общоевропейско проучване“, публикувано на 5 март 2014 г.,

— като взе предвид политическия обзор на Международната асоциация на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица 
(ИЛГА) за Европа, озаглавен „COVID-19: домашно насилие срещу ЛГБТИ лица“,

— като взе предвид публикацията на Европейското лоби на жените, озаглавена 
„Putting equality between women and men at the heart of the response to COVID-19 
across Europe“ (Да поставим равенството между жените и мъжете в центъра на 
реакцията спрямо COVID-19 в цяла Европа),

— като взе предвид публикацията на Европейската мрежа на Международната 
федерация по семейно планиране, озаглавена „How to address the impact on 
women, girls and vulnerable groups and their sexual and reproductive safety“ (Как да 
се справим с последиците от COVID-19 за жените, момичетата и уязвимите групи 
и тяхната сексуална и репродуктивна безопасност“,

— като взе предвид политическия обзор на Европейското лоби на жените, озаглавен 
„Walk-the-talk: EU funds must mirror women’s equality“ (Дела вместо слова: 
Фондовете на ЕС трябва да отразяват равенството на жените),

— като взе предвид политическия обзор на Европейското лоби на жените, озаглавен 
„Women must not pay the price for COVID-19!“ (Жените не трябва да плащат 
цената за COVID-19!),

— като взе предвид проучването на професор Сабине Йортелт-Приджионе, 
озаглавено „The impact of sex and gender in the COVID-19 pandemic“ 
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(Въздействието на пола и половата идентичност в пандемията от COVID-19), 
публикувано на 27 май 2020 г.,

— като взе предвид съвместния доклад на Европейския парламентарен форум за 
сексуални & репродуктивни права и Европейската мрежа на Международната 
федерация по семейно планиране, озаглавен „Сексуално и репродуктивно здраве 
и права по време на пандемията от COVID-19“, публикуван на 22 април 2020 г.,

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (А9-0229/2020),

А. като има предвид, че кризата с COVID-19 и последиците от нея имат ясни 
аспекти, свързани с равенството между половете, тъй като засягат жените и 
мъжете по различен начин и открояват съществуващите неравенства и 
недостатъци по отношение на равенството между половете и правата на жените; 
като има предвид, че поради това е необходима реакция, съобразена с аспектите 
на пола;

Б. като има предвид, че COVID-19 засяга различни групи в обществото по различни 
начини и в различна степен, както жени, така и мъже, млади хора, възрастни хора, 
хора с увреждания, жертви на основано на пола и домашно насилие, хора от 
различни социално-икономически среди, деца, самотни родители и малцинствени 
групи, включително роми, ЛГБТИК лица и жени бежанци и мигранти, както и че 
има и междусекторни последици; като има предвид, че жените и момичетата ще 
бъдат засегнати непропорционално в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен 
план, а пандемията изостри съществуващите структурни неравенства между 
половете, по-специално при момичета и жени от маргинализирани групи;

В. като има предвид, че официалните данни за смъртността показват, че в сравнение 
с жените при мъжете процентът на смъртност от вируса е по-висок, а жените са в 
по-голяма степен изложени на риск от заразяване с вируса поради тяхното 
непропорционално високо представителство сред персонала на първа линия в 
основните сектори по време на настоящата криза;

Г. като има предвид, че ЕС и държавите членки не бяха подготвени за подобна 
здравна криза; като има предвид, че достъпът до здравеопазване без 
дискриминация е основно право на човека; като има предвид, че вече 
съществуващите пречки пред достъпа до интензивно лечение бяха сериозно 
утежнени от здравната криза; като има предвид, че в резултат на отмяната или 
отлагането на „несъществени“ здравни услуги възникна забавяне — а понякога 
възникнаха и пречки – при достъпа до интензивно лечение в спешни случаи, 
включително за жени; като има предвид, че във връзка с това достъпът до 
сексуално и репродуктивно здравеопазване и услуги беше затруднен, което 
доведе до сериозни последици, и че в някои държави членки бяха направени 
някои законни опити за ограничаване на правото на безопасен и законен аборт; 
като има предвид, че основните потребности на жените включват достъп до 
грижи по време на майчинство и безопасно раждане, наличие на 
противозачатъчни средства, възможност за безопасен аборт и услуги в областта на 
ин витро оплождането, както и мерки за клинично лечение в случай на 
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изнасилване; като има предвид, че поради извънредното положение в 
националните здравни системи по време на кризата и тъй като основните услуги и 
стоки стават по-ограничени, съществува опасност жените и момичетата да загубят 
основното си право на здравни услуги; като има предвид, че усилията за 
ограничаване на епидемиите могат да отклонят ресурси от рутинните здравни 
услуги и да изострят вече ограничения достъп до услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве;

Д. като има предвид, че докладите и данните от няколко държави членки по време на 
периода на изолация и след него разкриха тревожно нарастване на домашното 
насилие и на насилието, основано на пола, включващи физическо насилие, 
психологическо насилие, принудителен контрол и кибернасилие; като има 
предвид, че насилието не е частен, а обществен проблем; като има предвид, че 
мерките за изолация затрудняват лицата, които са жертви на насилие от страна на 
интимния партньор, да потърсят помощ, тъй като те често са изолирани заедно 
със своите насилници, и че ограниченият достъп до услуги за подкрепа, като 
например приюти за жени и горещи линии, и недостатъчните структури и ресурси 
за подкрепа могат да изострят вече съществуващата „пандемия в сянка“; като има 
предвид, че броят на леглата в приютите за жени и момичета, станали жертви на 
насилие, е едва наполовина от изисквания съгласно Конвенцията от Истанбул; 
като има предвид, че животът и благосъстоянието на много уязвими групи жени 
са все по-застрашени поради пандемията от COVID-19; като има предвид, че 
убийствата на жени не се отчитат в официалните статистически данни за 
смъртните случаи вследствие на COVID-19, но могат да бъдат свързани с 
епидемията и ограничителните мерки, предприети през този период; като има 
предвид, че ограничителните мерки и мерките за изолация може да доведат до по-
висок риск от генитално осакатяване на жени, като случаите останат неразкрити 
поради прекъсване на училищното образование; като има предвид, че 
икономическите и социалните проблеми изострят факторите, които в дългосрочен 
план биха могли да доведат до увеличаване на домашното насилие и насилието, 
основано на пола, и да създадат допълнителни трудности за жените да напуснат 
упражняващи насилие партньори;

Е. като има предвид, че засиленото използване на интернет по време на пандемията 
увеличава онлайн насилието и улесненото от ИКТ насилие, основано на пола, 
както и сексуалното насилие онлайн над деца и особено момичета; като има 
предвид, че защитниците на правата на човека, жените в политиката, жените, 
работещи като журналисти, жените, принадлежащи към етнически малцинства, 
жените от коренното население, лесбийките, бисексуалните и транссексуалните 
жени и жените с увреждания са в особена степен обект на насилие, улеснено от 
ИКТ; като има предвид, че в Европа младите жени на възраст между 18 и 29 
години са изложени на най-висок риск от онлайн насилие26;

Ж. като има предвид, че по-голямата част от персонала, предоставящ основни услуги 
в настоящата криза, са жени, включително 76% от здравните работници (лекари, 
медицински сестри, акушерки, персонал в домове за медико-социални грижи с 
настаняване), 82% от касиерите, 93% от работещите в сферата на грижите за деца 
и учителите, 95% от домашните чистачи и помощници и 86% от работещите в 

26 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
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сферата на личните грижи27 в ЕС; като има предвид, че икономическите, 
социалните и здравните ни системи, нашият обществен живот и основните ни 
дейности се поддържат именно благодарение на тези жени, за които физическо 
дистанциране често не е възможно и които вследствие на това са изложени в по-
голяма степен на опасността да разпространят вируса сред своите роднини;

З. като има предвид, че заплатите в много основни сектори, в които преобладават 
жени, може да са ниски, като често се получава само минималната работна 
заплата; като има предвид, че хоризонталната и вертикалната сегрегация на 
пазара на труда в ЕС все още е значителна, като жените са свръхпредставени в по-
малко рентабилните сектори; като има предвид, че в сферата на образованието, 
здравеопазването и социалните дейности работят 30% от жените в сравнение с 8% 
от мъжете, докато в областта на науката, технологиите, инженерството и 
математиката работят 7% от жените и 33% от мъжете28; като има предвид, че 
МОТ предупреждава, че определени групи ще бъдат непропорционално засегнати 
от икономическата криза, включително тези, които навлизат на пазара на труда, 
като по този начин се увеличава неравенството, и че жените имат по-ограничен 
достъп до социална закрила и ще понесат непропорционална тежест; като има 
предвид, че съществува повод за загриженост във връзка със загубата на работни 
места вследствие на кризата в професиите, в които преобладават жени; като има 
предвид, че секторите, в които работят предимно мъже, вероятно ще се 
възстановят по-рано от секторите, в които обикновено преобладават жени; като 
има предвид, че планът за възстановяване на ЕС Next Generation EU следва да 
обхваща в достатъчна степен секторите, в които жените са свръхпредставени; 
като има предвид, че в предложението на Комисията за план за възстановяване се 
подчертава, че инвестициите в цифровия преход са ключът към просперитета и 
устойчивостта на Европа в бъдеще; като има предвид, че индексът за равенство 
между половете за 2019 г. разкри наличието на трайни неравенства между мъжете 
и жените в цифровия сектор, и като има предвид, че са необходими усилия за 
намаляване на различията между половете и сегрегацията на пазара на труда по 
време на цифровата трансформация на пазара на труда;

И. като има предвид, че е по-вероятно жените да заемат временна, почасова и 
несигурна заетост в сравнение с мъжете (26,5% в сравнение с 15,1% от мъжете29) 
и поради това са — и дългосрочно ще бъдат — засегнати в значителна степен от 
загубата на работни места и излизането в принудителен отпуск;

Й. като има предвид, че проучване на Eurofound показва, че кризата, предизвикана от 
COVID-19, води до сериозен риск от връщане с десетилетия назад по отношение 
на напредъка, постигнат в областта на равенството между половете във връзка с 
участието на пазара на труда, особено ако упражняването на съответната дейност 
продължава да е затруднено в секторите, в които жените са свръхпредставени30; 
като има предвид, че проучванията показват стагнация на кривата, отразяваща 
разликата в заетостта между жените и мъжете през последните няколко години, а 
продължаващите различия по отношение на участието в заетостта струват на 

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
28 Европейски институт за равенство между половете, Индекс за равенство между половете за 2019 г.
29 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
30 Eurofound, Проучване във връзка с COVID-19, 2020 г.

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
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Европа повече от 335 милиарда евро годишно, което съответства на 2,41% от БВП 
на ЕС през 2019 г.31;

К. като има предвид, че свързаното с пола въздействие на кризата става ясно, наред с 
другото, от работата на Европейския институт за равенство между половете и 
ООН – Жени; като има предвид обаче, че е трудно да се измери цялостното 
въздействие на кризата, като се има предвид липсата в държавите членки на 
сравними данни, групирани по пол; като има предвид, че пандемията от COVID-
19 оказва безпрецедентно въздействие върху европейския пазар на труда; като 
има предвид, че положението трябва да бъде разгледано внимателно по сектори с 
групирани по пол и възраст данни, както по време на кризата, така и в периода на 
възстановяване; като има предвид, че все още не са известни цялостните 
икономически, трудови и социални последици от пандемията, но предварителните 
проучвания сочат значителни загуби на работни места в секторите на услугите и 
промишлеността; като има предвид, че от друга страна, други сектори запазиха 
сигурността на заетостта въпреки кризата, включително публичният, 
медицинският сектор и секторът на ИКТ;

Л. като има предвид, че от кризата значително засегнати бяха стартиращите 
предприемачи;

М. като има предвид, че COVID-19 разкри дългогодишен проблем в областта на 
предоставянето на грижи в много държави – членки на ЕС; като има предвид, че 
грижите трябва да се разглеждат цялостно в рамките на непрекъснат процес – от 
грижите за деца до грижите при извънучилищни занимания, грижите за хора с 
увреждания и грижите за възрастни хора;

Н. като има предвид, че затварянето на училища, центрове за полагане на грижи и 
работни места увеличи неравномерното разпределение на неплатените домашни 
отговорности на жените и отговорностите им за полагане на грижи в дома, както и 
че жените нерядко не само трябваше да се грижат за постигане на равновесие в 
работата от дома, но и не разполагаха с недостатъчно подкрепа за полагането на 
грижи за деца и възрастни хора; като има предвид, че дистанционната работа не е 
заместител на услугите за грижи за деца; като има предвид, че в сравнение с 
мъжете жените обикновено прекарват на седмица 13 часа повече в безплатно 
полагане на грижи и извършване на домакинска работа32; като има предвид, 
че кризата с COVID-19 беше възможност за мъжете да се включат по-активно в 
отговорностите за полагане на грижи, но също така разкри несъразмерния дял на 
грижите и домакинската работа, който най-вероятно ще се отрази в по-голяма 
степен на жените и момичетата; като има предвид, че поддържането на 
равновесие между дистанционната работа и семейните отговорности създава 
допълнителен натиск и по тази причина жените са изправени пред по-голяма 
емоционална, умствена и социална тежест; като има предвид, че това би могло да 
намали възможностите им за реализация в работата и да се отрази на 
професионалното им развитие в сравнение с мъжете;

31 Eurofound, Closing gender gaps in employment: defending progress and responding to COVID-19 
challenges (2020) (Преодоляване на неравнопоставеността между половете в областта на заетостта: 
защита на напредъка и отговор на предизвикателствата, свързани с COVID-19 (2020 г.)).

32 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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О. като има предвид, че непропорционална и изключителна тежест пада върху 
самотните родители, 85% от които са жени, което възлиза на 6,7 милиона 
домакинства в ЕС, съставени от самотна майка33, като почти половината от тях са 
изложени на сериозен риск от социално изключване или бедност;

П. като има предвид, че резултатите от проучвания34 показват, че COVID-19 се е 
отразил в по-голяма степен на жените с малки деца, отколкото на мъжете, които 
са в същото положение в домакинството; като има предвид, че от проучванията 
става ясно, че за почти една трета (29%) от жените с малки деца е трудно да се 
съсредоточат върху работата, докато при мъжете с малки деца този дял е 16%; 
като има предвид, че два пъти повече жени с деца (29%) се чувстват твърде 
уморени след работа, за да вършат домакинска работа, в сравнение с 16% от 
мъжете; като има предвид, че през април 2020 г. жените с деца на възраст между 
0 и 11 години са чувствали по-голямо напрежение в сравнение с мъжете с деца в 
същата възрастова група (23% спрямо 19%) или са се чувствали самотни (14% 
спрямо 6%) и потиснати (14% спрямо 9%);

Р. като има предвид, че предложението на Комисията за план за възстановяване 
поставя акцент върху инвестициите в екологичния преход; като има предвид, че 
въздействието на изменението на климата се усеща по различен начин от жените, 
тъй като те са изправени пред по-големи рискове и тежести по различни причини; 
като има предвид, че равенството между половете е предпоставка за устойчиво 
развитие и ефикасно управление на предизвикателствата, свързани с климата; 
като има предвид, че всички действия в областта на климата трябва да включват 
измерението на пола и междусекторна перспектива;

С. като има предвид, че определени групи в обществото, като самотните родители, 
жертвите на насилие, жените, принадлежащи към расови и етнически малцинства, 
възрастните и младите жени, жените с увреждания, жените от ромски произход, 
ЛГБТИК лицата, проституиращите жени, жените бежанци и мигранти са особено 
уязвими към вируса или към последиците му за здравето и 
социално-икономическите му последици, като се вземат предвид предприетите 
мерки и съществуващите недостатъци на инфраструктурата и услугите;

Т. като има предвид, че в контекста на пандемията от COVID-19 жените, засегнати 
от бездомност, продължават да се сблъскват със специфични предизвикателства, 
тъй като живеят в центрове за настаняване и за временно настаняване, където са 
особено уязвими, що се отнася до разпространяването на болести, основаното на 
пола насилие и липсата на достъп до хигиена и здравни заведения;

У. като има предвид, че COVID-19 е световна пандемия, засягаща всяка държава в 
света; като има предвид, че пандемията ще има опустошителни последици за 
населението, и особено за жените и момичетата в държави с недостатъчно 
финансирани здравни системи, както и за населението на засегнати от конфликти 

33 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-will-covid-19-
crisis-affect-existing-gender-divides-europe

34 Eurofound, Проучване във връзка с COVID-19, 2020 г.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-will-covid-19-crisis-affect-existing-gender-divides-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-will-covid-19-crisis-affect-existing-gender-divides-europe


RR\1218854BG.docx 13/34 PE653.727v03-00

BG

държави; като има предвид, че до 2021 г. вследствие на пандемията над 47 
милиона жени и момичета по света ще живеят под прага на бедността35;

Ф. като има предвид, че съгласно последните данни от Фонда на ООН за населението 
(ФНООН) забавянето или прекъсването на програмите за осведомяване и за 
образование относно вредните практики в световен мащаб се очаква през 
следващото десетилетие да доведе до още 2 милиона случая на генитално 
осакатяване на жени и 13 милиона повече детски бракове в сравнение с 
прогнозите преди пандемията;

 Х. като има предвид, че предоставянето на услуги следва да се основава на 
идентифициране на потребностите въз основа на данни, като бюджетните ресурси 
се разпределят въз основа на това проучване; като има предвид, че бюджетите и 
разпределението на ресурсите трябва да отчитат различните нужди и житейски 
обстоятелства на мъжете и жените;

Ц. като има предвид, че поради наличието на т.н. „стъклен таван“ жените не участват 
наравно с мъжете при вземането на решения във фазата на възстановяване; като 
има предвид, че жените и техните представителни организации на гражданското 
общество трябва да играят активна и централна роля в процесите на вземане на 
решения, за да се гарантира, че техните гледни точки и потребности се вземат 
предвид при вземането на решения, разработването, изпълнението и мониторинга 
на фазата на възстановяване и свързаните с това мерки на местно, регионално, 
национално и европейско равнище;

Ч. като има предвид, че въпросите, свързани с правата на жените и насърчаването на 
равенството между половете, трябва да бъдат взети предвид и обсъдени на 
най-високо равнище, по-специално с оглед на изпълнението на стратегията на ЕС 
за равенство между половете; като има предвид, че въпреки че Европейският 
парламент има комисия, посветена на правата на жените и равенството между 
половете, и че има член на Комисията, отговарящ изключително за равенството 
между половете, няма специален състав на Съвета по въпросите на равенството 
между половете, а министрите и държавните секретари, отговарящи за 
равенството между половете, нямат специален форум за обсъждане и вземане на 
решения;

Ш. като има предвид, че основните действия, определени в настоящия документ, ще 
изградят устойчивост и готовност за бъдещи кризи;

Общи бележки

1. подчертава необходимостта от подход, съобразен с равенството между половете, 
при който принципите на интегриране на равенство между половете и на 
бюджетиране, съобразено с равенството между половете, да са отразени във 
всички аспекти на реакцията на кризата, предизвикана от COVID-19, за да се 
запазят и защитят правата на жените през целия период на пандемията и след нея 
и за да се засили равенството между половете;

35 ООН — Жени, „From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19“, (От прозрения 
към действия: равенство между половете след COVID-19),
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2. подчертава необходимостта от прилагане на поуките, извлечени от минали и 
настоящи кризи, към бъдещото разработване и прилагане на политики, така че да 
не се повтарят грешки от миналото, както и необходимостта от изготвяне на 
съобразени с пола ответни мерки за всички етапи на бъдещи кризи, за да се 
предотвратят отрицателните последици за правата на жените; призовава 
Комисията да улесни създаването на постоянна мрежа за обмен на най-добри 
практики между държавите членки относно начините за справяне със свързаните 
с пола аспекти на COVID-19; призовава Съвета да създаде специализиран състав 
за равенство между половете и формална работна група с цел да се предприемат 
общи и конкретни мерки в отговор на предизвикателствата в областта на правата 
на жените и равенството между половете, както и да се гарантира, че въпросите, 
свързани с равенството между половете, се обсъждат на най-високо политическо 
равнище;

3. подчертава, че Комисията и държавите членки следва систематично да извършват 
оценки на въздействието върху равенството между половете, включително по 
отношение на мерки, които са част от плана за възстановяване; решава да включи 
и укрепи равенството между половете в Next Generation EU чрез позицията на 
Парламента;

4. настоятелно призовава Комисията да проучи разпространението на вируса сред 
работещите в основни сектори по време на настоящата криза, особено сред 
жените и етническите малцинства, с оглед на тяхното непропорционално високо 
представителство в тези сектори; настоятелно призовава Комисията и държавите 
членки да реагират с подходящи мерки за повишаване на тяхната безопасност на 
работното място и призовава държавите членки да подобрят своите условия на 
труд, включително чрез рамковата Директива 89/391/ЕИО36, Директива 
92/85/ЕИО37 и стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия 
на труд за периода след 2020 г.;

5. призовава държавите членки, Комисията, Евростат и Европейския институт за 
равенство между половете да събират редовно данни относно COVID-19, 
групирани по пол, възраст и комбинирана дискриминация, наред с други фактори, 
както и данни за социално-икономическото въздействие, което оказва вирусът; 
подчертава, че мерките за възстановяване трябва да се определят и основават на 
групирани по полов признак данни, за да се гарантира всеобхватна реакция, като 
се обръща специално внимание на областите с оскъдни и несъпоставими данни, 
като например насилието срещу жени и услугите за полагане на грижи; 
подчертава, че тези данни трябва да бъдат изготвяни систематично и да са 
публично достъпни; подчертава необходимостта Комисията и държавите членки 
да подкрепят изграждането на капацитет на националните статистически органи и 
други съответни участници в това отношение;

6. подчертава необходимостта от равно представителство на жените и мъжете, 
включително от най-уязвимите групи, в ръководството и процеса на вземане на 
решения при прилагането и отмяната на мерки при кризи, както и на всички етапи 
от изготвянето, приемането и прилагането на планове за възстановяване, така че 

36 OВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
37 ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
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техните специфични нужди и обстоятелства да бъдат изцяло и надлежно взети 
предвид и да бъдат планирани ефективни и целенасочени мерки, за да се 
гарантира, че необходимият пакет от мерки за подкрепа отговаря на техните 
нужди; приканва държавите членки по време на подобни кризи да създават 
специални работни групи с участието на съответните заинтересовани лица и 
представители на организациите на жените от гражданското общество, за да се 
гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете; призовава 
националните парламенти на държавите членки да създадат комисии по 
въпросите на въздействието на кризата, предизвикана от COVID-19, върху жените 
и момичетата, за да се осигури специално пространство за разисквания и за 
наблюдение на кризата и нейното въздействие върху равенството между 
половете; приветства намерението на Комисията да насърчи приемането на 
предложението за директива от 14 ноември 2012 г. за подобряване на баланса 
между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки38 (Директивата относно 
жените в управителните съвети) и настоятелно призовава Съвета да деблокира и 
приеме директивата; освен това подчертава, че в Механизма за гражданска защита 
на ЕС и в други механизми за реагиране при кризи както на равнището на ЕС, 
така и на национално равнище, трябва да бъдат включени повече жени; освен това 
се ангажира да гарантира, че по време на изслушванията и семинарите на 
Парламента представителството на половете в комисиите е балансирано, и че 
дискусиите относно мерките за възстановяване се обогатяват чрез многообразие;

7. призовава Комисията и държавите членки да следят отблизо и да реагират 
решително на случаи на дезинформация, отрицателни публични изказвания, 
недостатъчно приоритизиране, ограничения или отказан достъп до съответните 
услуги, както и на регресивни инициативи, свързани с правата на жените, правата 
на ЛГБТИК лицата и равенството между половете; призовава Комисията да 
наблюдава свиването на пространството за организации на гражданското 
общество и за демонстрации, свързани с посочените теми, което е следствие от 
ограничителните мерки, тъй като това са въпроси, отнасящи се до демокрацията и 
основните права по време на кризата с COVID-19 и периода след кризата; счита, 
че евентуално биха могли да бъдат започнати производства за установяване на 
нарушение, ако има подозрения за нарушения на правото на ЕС, и че механизъм 
за обвързване с условия за отпускането на средства на ЕС въз основа на годишния 
мониторингов доклад на Комисията относно ценностите на Съюза би могъл да 
бъде от съществено значение в това отношение; призовава държавите членки да 
гарантират, че спешните ограничителни мерки служат само за целите на борбата с 
пандемията, че са ограничени във времето и са съвместими с основните права;

Аспекти на COVID-19, свързани със здравето и въздействието по отношение на 
равенството между половете

8. изразява своята загриженост във връзка с високия процент смъртност от 
COVID-19; отбелязва по-високия процент смъртност сред мъжете и настоятелно 
призовава Световната здравна организация (СЗО) и съответните агенции на ЕС да 
проучат различните последици за здравето на мъжете и жените; призовава 
Комисията да продължи да наблюдава ситуацията с цел разбиране на 

38 COM(2012)0614.
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дългосрочното въздействие на вируса върху здравето на жените и мъжете; 
подчертава, че клиничните изследвания на вируса трябва да включват 
балансирано по пол представителство, за да се оцени как вирусът и всички 
потенциални ваксини или лечения биха могли да засегнат жените и мъжете по 
различен начин;

9. настоятелно призовава държавите членки да осигурят на жените и мъжете достъп 
до основни аспекти на качествени медицински и психологически здравни грижи, 
които не са свързани с COVID-19, като например скрининг и лечение на рак, 
здравно обслужване на майки и новородени и спешни грижи за пациенти с 
инфаркт или инсулт; настоятелно призовава държавите членки да действат в 
съответствие с насоките на СЗО в тези области;

10. изразява съжаление, че по време на кризата достъпът до услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) беше пренебрегнат, 
ограничен или дори атакуван в някои държави членки; подчертава 
необходимостта държавите членки да гарантират качествен и финансово 
приемлив достъп без дискриминация до услуги, информация и продукти, 
свързани със СРЗП, по време на кризата и в периода след кризата и при сходни 
извънредни ситуации, като признават, че това са жизненоважни, 
животоспасяващи и често чувствителни към времето услуги и следва да се 
предоставят в съответствие с насоките на СЗО и с ориентиран към пациентите 
подход, основан на правата на човека; категорично отхвърля всякакви опити за 
връщане назад по отношение на СРЗП и правата на ЛГБТИК лицата и подчертава, 
че на противниците на СРЗП не следва да се позволява да злоупотребяват с тази 
криза като средство за ограничаване на правата на жените, като например правото 
на безопасен аборт; призовава Комисията да улесни обмена на най-добри 
практики между държавите членки, като същевременно включи и организациите 
на гражданското общество, които често са експерти в тези области, що се отнася 
до новите методи за предоставяне на грижи, свързани със СРЗП, и начините за 
преодоляване на пропуските при предоставянето на услуги; подчертава 
значението на комуникацията с доставчиците на услуги, за да стане ясно, че тези 
услуги продължават да бъдат от съществено значение и следва да бъдат 
предоставяни последователно; подчертава, че всички услуги, свързани с 
майчинство, трябва да бъдат на разположение и да разполагат с достатъчно 
персонал и ресурси;

11. настоятелно призовава държавите членки да инвестират в стабилни и устойчиви 
системи за здравеопазване и да насърчават и подкрепят работниците, 
изпълняващи критично важна роля, като например здравните и социалните 
работници, като гарантират безопасни условия на труд, предоставят подходящо 
оборудване, създават условия за справедливо заплащане, предлагат 
професионално развитие, включително чрез висше образование, и осигуряват 
достъп до услуги като грижи за деца и услуги в областта на психичното здраве;

12. настоятелно призовава Комисията да вземе предвид извънредни обстоятелства 
като COVID-19, включително тяхното въздействие върху свързаните с пола 
здравни съображения като например СРЗП, в своите политически реакции, 
свързани със здравето, например здравната програма за действията на Съюза в 
областта на здравето, Плана на ЕС за борба с рака и здравната стратегия на ЕС; 
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призовава Комисията и Съвета в програмата за действията на Съюза в областта на 
здравето да разгледат свързаните със здравето аспекти на стратегията за 
равенство между половете за периода 2020—2025 г., като например СРЗП, като 
неразделна част от здравето и съществен аспект на благосъстоянието и на 
насърчаването за постигане на равенство между половете; изисква да бъдат 
увеличени инвестициите в услуги, които са от съществено значение за 
равенството между половете, а в програмата за действията на Съюза в областта на 
здравето да бъдат включени експерти в областта на свързаното с пола 
здравеопазване, както и балансът между половете;

13. припомня, че достъпът до здравеопазване е право на човека и се нуждае от 
подходящо финансиране; припомня на държавите членки да вземат предвид 
специфичните потребности на жените и мъжете при укрепването на капацитета на 
системата за здравеопазване и на критичната инфраструктура вследствие на 
COVID-19, по-специално по отношение на разходите за здравеопазване, 
откриването и реагирането на заболявания, готовността за извънредни ситуации, 
научноизследователската и развойната дейност и работната сила в сектора на 
здравеопазването;

14. призовава държавите членки да стимулират инициативите в подкрепа на 
психичното здраве по време на тази криза и след това с оглед на стреса, 
тревожността, депресиите и самотата, породени от изолацията, както и с оглед на 
икономическите проблеми и основаното на пола насилие или други фактори, 
свързани с кризата, като се има предвид различното въздействие върху жените и 
мъжете, а така също да инвестират финансови ресурси за осигуряване на 
наличността на подходящи услуги в случай на нужда; призовава Комисията да 
организира кампания за психичното здраве в целия ЕС; 

Насилие, основано на пола, по време на COVID-19

15. настоятелно призовава държавите членки, в своята реакция на пандемията от 
COVID-19 да обърнат внимание на основаното на пола насилие, с което се 
сблъскват жените и момичетата, включително транссексуалните жени, както и 
интерсексуалните, небинарните и неконвенционалните от гледна точка на пола 
лица; настоятелно призовава държавите членки да продължат да анализират 
данните за разпространението и тенденциите в разпространението на всички 
форми на насилие, основано на пола, и домашно насилие, и за осведомяването за 
тези форми на насилие, както и последиците за децата, докато се прилагат мерки 
за изолация и по време на периода непосредствено след това; признава, че 
обществените реакции не са били достатъчни за справяне с насилието срещу жени 
и момичета и за адекватно отчитане на необходимостта от предотвратяване на 
насилието срещу жени в плановете за реагиране при извънредни ситуации, както 
и при бъдещи извънредни ситуации, като липсва акцент върху въвеждането на 
изключения от правилата за изолация, създаването на телефонни линии за 
оказване на помощ и инструменти и сигнали за обмен на информация и 
гарантирането на непрекъснат достъп до здравни услуги, както и запазването на 
безопасен достъп до „правни клиники“ и приюти или алтернативно настаняване с 
достатъчен капацитет, до полицията и съдебните служби, извънредните съдилища 
за издаване на подходящи ограничителни заповеди и/или заповеди за защита и 
гарантирането, че те се считат за основни; изисква от държавите членки да 
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създадат безопасни и гъвкави системи за предупреждение при извънредни 
ситуации, да предложат нови услуги за оказване на помощ по телефона, 
електронната поща и с текстови съобщения за пряка връзка с полицията и онлайн 
услуги, като например телефонни линии за оказване на помощ, скрити 
приложения, цифрови платформи, фармацевтични мрежи, както и да предоставят 
спешно финансиране на службите за подкрепа, неправителствените организации и 
организациите на гражданското общество; призовава държавите членки да 
гарантират, че службите за подкрепа възприемат координиран подход за 
идентифициране на изложените на риск жени, да гарантират, че всички тези 
мерки са налични и достъпни за всички жени и момичета в рамките на тяхната 
юрисдикция, включително за жените и момичетата с увреждания, независимо от 
миграционния им статут, и да предоставят чувствително към аспектите на пола 
обучение на здравните работници, както и на работещите на предна линия 
полицейски служители и членовете на съдебната система; приканва държавите 
членки да споделят националните иновации и най-добри практики за справяне с 
насилието, основано на пола, с цел по-добро идентифициране и популяризиране 
на ефективните практики, и призовава Комисията да популяризира тези практики;

16. с оглед на пандемията призовава държавите членки да осигурят координиран 
подход между правителствата и публичните служби, структурите за подкрепа и 
частния сектор и да актуализират протоколите за жертвите на насилие, основано 
на пола, за да им помогнат да търсят помощ, да съобщават за престъпления и да 
имат достъп до здравни услуги, както и да насърчат свидетелите да съобщават за 
такива престъпления; призовава Комисията да разработи протокол на 
Европейския съюз относно насилието срещу жени по време на криза и 
извънредни ситуации с цел предотвратяване на насилието срещу жени и оказване 
на подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола, по време на извънредни 
ситуации като пандемията от COVID-19; подчертава, че този протокол следва да 
включва основни услуги за защита на жертвите; приветства предложението на 
германското председателство за създаване на телефонна линия за оказване на 
помощ в целия ЕС на всички езици на ЕС на жертвите на домашно насилие и 
насилие, основано на пола, и настоятелно призовава Съвета да я подкрепи;

17. призовава Комисията да насърчава кампании за повишаване на осведомеността, 
информиране и застъпничество с цел справяне с домашното насилие и насилието, 
основано на пола, във всичките му форми, като например физическо насилие, 
сексуален тормоз, кибернасилие и сексуална експлоатация, по-специално във 
връзка с новосъздадени превантивни мерки и гъвкави системи за предупреждение 
при извънредни ситуации, за да се насърчи съобщаването за насилие в 
координация и сътрудничество с признати и специализирани организации на 
жените; призовава Комисията да работи с технологичните платформи в областта 
на законодателния акт за цифровите услуги с цел справяне с незаконните онлайн 
дейности, включително онлайн насилието срещу жени и момичета във всичките 
му форми, тъй като от началото на пандемията интернет се използва и ще 
продължи да се използва широко за работа, образование и забавление;

18. припомня, че специалният докладчик на ООН относно насилието срещу жените 
отбеляза, че кризата с COVID-19 е илюстрирала липсата на правилно прилагане 
на централните конвенции за защита и предотвратяване на насилието, основано 
на пола; призовава Съвета да приключи спешно процеса на ратифициране от 
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страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул въз основа на широко присъединяване 
без каквито и да било ограничения и да се застъпи за нейното ратифициране, 
бързо и правилно прилагане и изпълнение от всички държави членки; призовава 
останалите държави членки бързо да ратифицират конвенцията и да заделят 
подходящи финансови и човешки ресурси за предотвратяване и борба с насилието 
срещу жени и насилието, основано на пола, както и за защита на жертвите, 
особено по време на кризисни периоди; настоятелно призовава държавите членки 
да вземат предвид препоръките на GREVIO и да подобрят своето 
законодателство, за да го приведат в по-голямо съответствие с разпоредбите на 
Конвенцията от Истанбул, по-специално по отношение на общите определения за 
актове на насилие, основано на пола;

19. призовава Съвета да добави актовете на насилие срещу жени в списъка на 
престъпленията в ЕС и призовава Комисията да предложи директива за справяне с 
всички форми на насилие, основано на пола, така че да се създаде стабилна 
правна уредба, да координира обмена на най-добри практики между държавите 
членки, да насърчава събирането на точни и съпоставими данни, да измери точно 
обхвата на това насилие, да разгледа възможността за изготвяне на прогнози и да 
направи оценка на въздействието на COVID-19 върху предоставянето на основни 
услуги на жертвите; приветства ангажимента на Комисията да проведе ново 
проучване на ЕС относно насилието, основано на пола, като резултатите ще бъдат 
представени през 2023 г.; подчертава необходимостта от събиране на 
хармонизирани данни относно насилието, основано на пола, и призовава 
държавите членки да събират и предоставят съответните данни при поискване, 
включително на Евростат;

20. изразява съжаление по повод на значителното съкращение с около 20% на 
средствата за фонд „Правосъдие, права и ценности“ и впоследствие за програма 
„Граждани, равенство, права и ценности“, предложено от Комисията в 
преразгледаното предложение за многогодишната финансова рамка (МФР), 
въпреки че предложеният през 2018 г. първоначален бюджет вече е нисък; 
изразява съжаление, че това решение противоречи на неговата позиция от 2019 г. 
и на призивите на гражданското общество за увеличаване на бюджета; припомня, 
че неговата позиция е обоснована предвид добавянето на направление „Ценности 
на Съюза“, което изисква допълнително финансиране, и предвид 
непропорционалното въздействие на COVID-19 върху жените и увеличаването на 
насилието, основано на пола, по време на кризата, като тази програма е 
единственият механизъм за подкрепа на организациите на гражданското 
общество, които насърчават равенството между половете и се борят с насилието, 
основано на пола, в ЕС; призовава Съвета да увеличи средствата за изпълнението 
на специфичната цел на „Дафне“ и целите на други свързани програми и да 
гарантира, че тези средства са достатъчни, като се вземат предвид настоящите 
потребности в съответствие с позицията на Европейския парламент от 2019 г., с 
подходящо финансиране за 2021 г. за борба с последиците от COVID-19 по 
отношение на насилието, основано на пола; призовава за спешното приемане на 
ясни полово-специфични мерки чрез целево заделяне на средства, за да се 
отговори на специфичните потребности на жените вследствие на кризата, по-
специално в областта на заетостта, насилието, основано на пола, и сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, в рамките на Next Generation EU или МФР за 
периода 2021 – 2027 г., в съответствие с двойния подход на стратегията за 
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равенство между половете; призовава държавите членки и Комисията да вземат 
това предвид при представянето на националните планове за реагиране на 
COVID-19, като отчитат надлежно съществуващите мерки и финансиране и 
поставят равенството между половете в центъра на икономическото 
възстановяване; призовава Съвета и Комисията да прилагат интегриране на 
принципа на равенство между половете и бюджетиране, съобразено с равенството 
между половете, в мерките за възстановяване;

21. отбелязва със сериозна загриженост въздействието на кризата върху ЛГБТИК 
лицата, и по-специално младите хора, много от които е трябвало да се подложат 
на социално дистанциране или карантина във враждебна семейна среда, което 
увеличава риска да бъдат подложени на домашно насилие и насилие, насочено 
срещу ЛГБТИК лицата; отбелязва, че по-висок от средния процент от ЛГБТИК 
лицата са безработни или работят на несигурни работни места с ограничени и 
нестабилни финансови ресурси, вследствие на което остават във враждебна среда 
или в среда, в която върху тях се упражнява тормоз; призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират, че всички инициативи във връзка с COVID-19 
по отношение на домашното, основаното на пола и сексуалното насилие вземат 
предвид повишения риск и специфичните предизвикателства за ЛГБТИК лицата, 
както и че службите за подкрепа на жертвите и специалните инициативи във 
връзка с COVID-19 в отговор на домашното насилие изрично достигат до 
ЛГБТИК лицата, които са жертви на домашно насилие;

22. призовава държавите членки да гарантират предоставянето на ефективна, 
физически и финансово достъпна и качествена медицинска и психологическа 
подкрепа за жертвите на насилие, основано на пола, включително услуги в 
областта на сексуалното и репродуктивното здраве, особено по време на криза, 
когато такава подкрепа трябва да се счита за основна; изисква от Комисията да 
работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира пълното 
прилагане на Директивата за правата на жертвите39, с акцент върху перспективата 
за равенство между половете вследствие на неотдавнашния доклад относно 
прилагането ѝ40, и с оглед на укрепването на правата на жертвите на насилие, 
основано на пола, в новата стратегия за правата на жертвите;

COVID-19, икономиката, възстановяването и въздействието върху равенството 
между половете

23. призовава Комисията, Парламента и Съвета да вземат предвид факта, че кризата с 
COVID-19 засяга непропорционално жените в социално-икономическата сфера, 
включително техните доходи и равнище на заетост, и ще доведе до още по-
дълбоки неравенства между мъжете и жените и дискриминация на пазара на 
труда, и ги призовава да работят с държавите членки, за да разгледат внимателно 
и да предвидят конкретни разпоредби за социално-икономическите потребности 
на жените и мъжете вследствие на кризата, както и да разгледат хоризонталната и 

39 Директива 2012/29/EС 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, ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

40 Доклад на Комисията от 11 май 2020 г. относно прилагането на 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 (COM(2020)0188).
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вертикалната сегрегация на пазара на труда при изпълнението на програмите в 
рамките на бюджета на ЕС за 2021 г., следващата МФР и Next Generation EU, като 
гарантират, че всички програми включват перспективата за равенство между 
половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете, както и 
последващи оценки на въздействието по признак пол, както е посочено в 
стратегията на Комисията за равенство между половете за периода 2020—2025 г.; 
призовава за ефективно изпълнение и мониторинг на стратегията; призовава 
държавите членки да включат глава с целенасочени действия за постигане на 
напредък в областта на равенството между половете като част от националните 
планове за възстановяване и устойчивост, разработени в сътрудничество с 
националните органи по въпросите на равенството;

24. подчертава, че след кризата ще бъде необходимо да се преразгледат естеството и 
мястото на полагането на труд; подчертава, че работата от дома не може да бъде 
заместител на услугите за грижи за деца или да отмени необходимостта от 
предоставяне на и достъп до финансово достъпни качествени услуги за грижи за 
деца, нито замества свързаните с увреждания корекции на работното място; 
посочва, че договорената с работодателите гъвкава работа може да предостави 
възможности на жените и мъжете да работят от дома си или от местни съвместни 
работни пространства и има потенциала да осигури по-голямо равновесие между 
професионалния и личния живот, което може да доведе до дългосрочен и 
приобщаващ по отношение на пола растеж; отбелязва, че този подход има 
потенциала да подсили селските райони и инфраструктурата; призовава 
Комисията да гарантира постигането на целите от Барселона; настоятелно 
призовава държавите членки да ратифицират незабавно Конвенцията на МОТ от 
2019 г. относно насилието и тормоза (№ 190) и да я приложат заедно с 
придружаващата я препоръка (№ 206), която обхваща всички места, където могат 
да възникнат свързани с работата насилие и тормоз, като например публични и 
частни места на работа, както и свързани с работата комуникации;

25. призовава Комисията да събере дезагрегирани и съпоставими данни относно 
предоставянето на различни видове грижи, включително грижи за деца, грижи за 
възрастни хора и грижи за хора с увреждания, както и пол, възраст и трудов 
статус на лицето, полагащо грижи, които да се използват за проучване, в което да 
се изследва разликата между жените и мъжете по отношение на полагането на 
грижи, с оглед на разработването на стратегия на ЕС за полагането на грижи, 
която да възприеме цялостен подход към грижите през целия живот, вземайки 
предвид нуждите както на лицата, полагащи грижи, така и на тези, които 
получават грижи; отбелязва, че стратегията трябва да зачита компетентността на 
държавите членки и регионите, но следва да има за цел да подобри 
сътрудничеството и координацията на равнище ЕС чрез съответни инициативи и 
инвестиции, включително по линия на програма InvestEU и Механизма за 
възстановяване и устойчивост, като донесе ползи за лицата, полагащи грижи 
неофициално и официално, и за хората, за които се полагат грижите; подчертава, 
че сътрудничеството и действията на равнище ЕС, заедно с ефективното 
използване на средствата на ЕС, могат да допринесат за развитието на качествени, 
физически и финансово достъпни услуги за полагане на грижи;

26. подчертава, че инвестициите в полагането на грижи са важни за гарантирането на 
равенството между половете и икономическото овластяване на жените, 
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изграждането на устойчиви общества и подобряването на узаконяването на 
заетостта, социалната сигурност и пенсиите в доминираните от жени сектори и 
също така оказват положително въздействие върху БВП, тъй като дават 
възможност на повече жени да участват в платен труд; подчертава 
необходимостта от промяна на моделите за предоставяне на грижи, както е видно 
вследствие на пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки; на този фон 
призовава Комисията да улеснява обмена на най-добри практики по отношение на 
качеството и физическата и финансова достъпност на услугите за полагане на 
грижи, както и по отношение на различните модели на услуги за полагане на 
грижи; настоятелно призовава Комисията да разгледа положението на лицата, 
полагащи неформални грижи, и да сподели най-добри практики относно това, как 
държавите членки могат да узаконят работата им по полагането на грижи; 
призовава държавите членки да отговорят на потребностите на лицата, полагащи 
грижи, при пенсиониране; призовава в тази връзка за предложение за препоръка 
на Съвета относно социалната закрила и услугите за лицата, полагащи грижи;

27. настоятелно призовава държавите членки да насърчават мъжете, например чрез 
стимулиращи мерки, да приемат гъвкави схеми на работа, тъй като несъразмерно 
голям брой жени обикновено ползва такива схеми; настоятелно призовава 
държавите членки изцяло да транспонират и да приложат незабавно Директивата 
относно равновесието между професионалния и личния живо и призовава 
Комисията да наблюдава отблизо и систематично прилагането на директивата от 
държавите членки на годишна основа; насърчава държавите членки да разгледат 
слабостите в равновесието между професионалния и личния живот, като 
надхвърлят определените в директивата стандарти, особено като се има предвид 
необходимостта от справяне с обстоятелствата, станали видни вследствие на 
мерките във връзка с COVID-19, и техните последици за медицинските протоколи 
в структурите, включително качествените детски заведения;

28. призовава държавите членки, докато все още са в сила мерки за справяне с 
кризата с COVID-19, да въведат специален отпуск за лицата, полагащи грижи, и 
работещите родители, който да не може да се прехвърля и да е изцяло платен;

29. признава изключително трудните обстоятелства, пред които са изправени 
самотните родители, голяма част от които (85%) са жени, по време на пандемията 
и следкризисния период в резултат на множество тежести, включително 
непрекъснато предоставяне на грижи, опасения във връзка с условията за 
упражняване на родителски права, потенциални икономически проблеми и 
самота; призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид и да 
продължат да проучват тяхното специфично положение, включително 
допълнителната тежест от гледна точка на работата, училищното образование и 
грижите, достъпа до адвокати и прилагането на споразумения за упражняване на 
родителски права;

30. подчертава значението на увеличаването на участието на жените в икономиката и 
гарантирането на по-приобщаващ растеж като част от решението за 
възстановяване след пандемията, тъй като равните възможности и засиленото 
участие на жените на пазара на труда могат да увеличат броя на работните места, 
икономическото благополучие и конкурентоспособността в ЕС; насърчава 
държавите членки да следват насоките на Комисията за заетостта в ЕС, като 
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отдават дължимото внимание на своите национални модели на пазара на труда; 
във връзка с това призовава държавите членки да вземат надлежно предвид 
сегрегацията на пазара на труда, несигурната заетост, разликите в заплащането и 
пенсиите на жените и мъжете с оглед на подобряването на условията на труд и 
социалната закрила чрез адаптирани политики;

31. подчертава, че равното заплащане за равен труд или за труд с равна стойност 
между жените и мъжете трябва да бъде водещ принцип за Комисията, Парламента 
и всички държави членки при разработването на мерки за реагиране на кризата с 
COVID-19; приветства ангажимента на Комисията да представи задължителни 
мерки за прозрачност в заплащането до края на 2020 г. с цел ефективно справяне с 
разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, тъй като 
икономическите показатели сочат, че тези разлики се увеличават още повече 
вследствие на пандемията; във връзка с това призовава Комисията да разгледа 
най-добрите практики на държавите членки, като същевременно надлежно отчита 
специфичните условия на малките и средните предприятия (МСП) и различните 
модели на пазара на труда в ЕС; освен това призовава Комисията да преразгледа 
Директива 2006/54/ЕО;

32. подчертава предизвикателствата, с които се сблъскват секторът на домакинските 
услуги и домашните грижи и работещите в него; призовава държавите членки да 
ратифицират Конвенция № 189 на МОТ относно домашните работници и да 
гарантират, че секторът отговаря на условията за прилагане на мерки, насочени 
към смекчаване на финансовото въздействие на кризата, така че те да могат да 
възобновят дейността си при подходящи условия; призовава държавите членки да 
гарантират узаконяването на сектора на домакинския труд;

33. приветства Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) и 
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс (CRII Plus), 
които мобилизират политиката на сближаване с цел подпомагане на най-
засегнатите сектори, и също така призовава за целенасочени мерки, насочени към 
секторите, в които работят предимно жени; подчертава значението на 
инструмента на Комисията за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете 
от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), който гарантира подкрепа 
за доходите на безработни работници или такива в принудителен отпуск; 
подчертава необходимостта от оценка на въздействието на тези инструменти 
върху положението на жените и мъжете на пазара на труда в ЕС и съответно 
адаптиране на бъдещите политики; подчертава необходимостта от програми за 
преквалификация и повишаване на квалификацията на жените, които да отчитат 
промените на пазара на труда вследствие на COVID-19;

34. призовава Комисията да подкрепя предприемачите, и по-специално жените 
предприемачи, когато се стремят да развиват и надграждат върху уменията или 
интересите, придобити по време на периода на COVID-19, включително чрез 
възможности за предприемачество за майки, самотни родители и други лица, 
които по-рядко участват в предприемаческа дейност, да засилва тяхната 
икономическа независимост и да подобрява достъпа до и осведомеността по 
отношение на заеми, финансиране със собствен капитал и микрофинансиране чрез 
програми и фондове на ЕС, така че кризата да се превърне във възможност за 
постигане на напредък чрез адаптиране и трансформация като част от зелената и 
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цифровата икономика; призовава институциите на ЕС и държавите членки да 
поставят специален акцент върху подкрепата за МСП, и особено за ръководените 
от жени МСП, които често са изправени пред специфични предизвикателства, 
когато става въпрос за достъп до необходимото финансиране, и които също ще се 
нуждаят от подкрепа по време на фазата на възстановяване; призовава Комисията, 
Европейския институт за равенство между половете и Евростат да увеличат 
събирането на данни относно ръководените от жени МСП, самостоятелно заетите 
жени и ръководените от жени стартиращи предприятия, както и относно 
въздействието на пандемията от COVID-19;

35. призовава Комисията и държавите членки да увеличат присъствието и приноса на 
жените в секторите на изкуствения интелект, науката, технологиите, 
инженерството и математиката (НТИМ) и цифровите технологии, както и 
зелената икономика; призовава за многостепенен подход за преодоляване на 
неравенството между половете на всички равнища на цифровото образование и 
заетост, за да се преодолее цифровото разделение, станало явно с внезапното 
преминаване на трудовата заетост и училищното обучение, както и на редица 
услуги и съоръжения, към дистанционни методи на работа; подчертава, че 
преодоляването на цифровото разделение ще увеличи равенството между 
половете не само по отношение на пазара на труда, но и чрез достъпа до 
технологии в личната сфера; призовава Комисията да интегрира принципа на 
равенство между половете в Стратегията за единния пазар и Програмата в 
областта на цифровите технологии с оглед на ефективното преодоляване на 
недостатъчното представителство на жените в разрастващите се сектори за 
бъдещата икономика на ЕС; приветства информационното табло на Комисията 
относно жените в областта на цифровите технологии, което наблюдава участието 
на жените в цифровата икономика, използването на интернет, уменията на 
ползвателите на интернет, специализираните умения и заетостта; подчертава 
значението му за подпомагането на държавите членки и Комисията при вземането 
на информирани решения и определянето на съответни цели, особено като се 
имат предвид последиците от COVID-19;

36. отбелязва, че е важно да се вземе предвид специалното положение на жените, 
които се завръщат от отпуск по майчинство, за да се гарантира, че имат достъп до 
правителствена подкрепа без дискриминация;

37. подчертава предизвикателствата пред селското стопанство и доставките на храни 
в ЕС, както и специфичното положение на жените в селските райони; подчертава 
необходимостта от запазване на съществуващата тематична подпрограма за 
жените в селските райони чрез стратегическите планове на общата 
селскостопанска политика, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; 
подчертава, че тази подпрограма има за цел да насърчи заетостта и 
предприемачеството сред жените; във връзка с това призовава да се заделят 
средства на ЕС за подобряване на условията на живот и труд в селските райони; 
призовава освен това за размисъл относно ролята на жените в селските райони за 
опазването на околната среда и биологичното разнообразие в рамките на 
Европейския зелен пакт; призовава държавите членки да обменят най-добри 
практики относно професионалния статут на помагащите съпрузи в 
селскостопанския сектор и изисква от Комисията да изготви насоки в тази връзка;
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COVID-19 и интерсекционалност

38. подчертава, че комбинираната и структурната дискриминация създават 
допълнителни пречки и предизвикателства и оказват отрицателно социално-
икономическо въздействие за конкретни групи жени и че поради това 
безопасността, защитата и социално-икономическото благосъстояние на всички 
хора трябва да бъдат гарантирани и техните специфични потребности трябва да 
бъдат взети под внимание, като се взема надлежно предвид един междусекторен 
подход към кризата и следкризисните мерки;

39. подчертава, че е важно жените и момичетата да бъдат включени в разработването 
на достъпна и целенасочена информация и тази информация да се разпространява 
във всички среди, особено по време на криза;

40. подчертава, че поради по-високата продължителност на живота и по-голямата 
вероятност от възникване на здравословни проблеми възрастните жени често 
съставляват мнозинство в заведенията за дългосрочни грижи41, които се 
превърнаха в „горещи точки“ на разпространението на вируса в много държави 
членки поради липсата на достатъчно ресурси и знания за гарантиране на 
безопасността и защитата на живущите там; призовава Комисията да анализира 
различните среди на предоставяне на официални дългосрочни грижи и тяхното 
равнище на устойчивост по време на пандемията от COVID-19; призовава 
държавите членки да проучат предоставянето на грижи за възрастни хора както в 
домовете за медико-социални грижи с настаняване, така и в контекста на 
полагането на грижи в рамките на общността, включително чрез предоставянето 
на 24-часови домашни грижи или грижи с настаняване в дома на работодателя, и 
да гарантират благосъстоянието на възрастните жени, включително достъп до 
грижи и здравни услуги и икономическа независимост; призовава Съвета да 
определи цели за предоставянето на физически и финансово достъпни и 
качествени дългосрочни грижи, които да са равностойни на целите от Барселона;

41. изразява съжаление, че много жени с увреждания, включително тези, които 
зависят от други лица за ежедневните грижи, и особено тези, които живеят в 
институции и други затворени структури и имат голяма потребност от подкрепа, 
са били значително засегнати от пандемията, но не са могли да получат достъп до 
обичайните си мрежи за подкрепа или да поддържат физическо дистанциране и са 
срещнали затруднения при достъпа до услуги и стоки; призовава държавите 
членки да гарантират, че тези мрежи за подкрепа се считат за основни услуги и са 
адекватно адаптирани към обстоятелствата, както и че специфичните потребности 
на хората с увреждания, и по-специално на жените и момичетата, се вземат 
предвид в бъдещите кризисни мерки и мерки за планиране при извънредни 
ситуации; призовава ЕС и държавите членки да гарантират правата на всички 
жени и момичета с увреждания, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, включително правото им на независим живот и достъп до 
образование, работа и заетост;

42. приканва държавите членки да гарантират предоставянето на подкрепа за жените 
и мъжете мигранти чрез достъп до здравни грижи от първа необходимост по 

41 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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време на кризата; подчертава необходимостта от това центровете за бежанци и 
приемните центрове надлежно да отчитат потребностите на жените и момичетата 
и рисковете, на които са изложени, с оглед на известните предизвикателства, 
свързани със социалното дистанциране и поддържането на хигиена, както и с 
оглед на тяхната уязвимост по отношение на насилието, основано на пола, и да 
предоставят достатъчно средства за намаляването на тези рискове;

43. подчертава специфичните обстоятелства на жените, засегнати от бездомност, и 
проституиращите жени и тяхната повишена уязвимост по отношение на 
насилието, основано на пола, както и липсата на достъп до хигиена и здравни 
заведения в резултат на пандемията от COVID-19 и последвалите извънредни 
мерки; призовава държавите членки да гарантират насочването на услуги и 
подходяща подкрепа към лицата в несигурно положение, включително жените, 
изложени на риск от бедност, или тези, които живеят в бедност, и жените, които 
са бездомни или застрашени от социално изключване; приветства Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който предоставя 
допълнителни ресурси за справяне с материалните лишения и социално 
подпомагане; подчертава необходимостта бездомните жени и жените без 
документи да имат достъп до здравеопазване; призовава Комисията да разгледа 
тяхното положение в следващия план за действие за интеграция и приобщаване; 
призовава държавите членки да обърнат дължимото внимание на жените, 
засегнати от бездомност, в своите планове за реагиране при пандемия;

44. подчертава допълнителните нужди на малцинствените групи, като например 
жените от ромски произход, които се сблъскват с вкоренена дискриминация и 
непрекъснати нарушения на правата си поради липсата на достъп до основни 
инфраструктури, услуги и информация, особено по време на периода на изолация;

45. подчертава, че услугите за подкрепа на ЛГБТИК лицата, включително подкрепата 
за психичното здраве, групите за партньорска подкрепа и услугите за подкрепа за 
жертвите на насилие, основано на пола, са от основно значение;

46. изразява съжаление относно случаите на ксенофобска и расова дискриминация, 
които се увеличиха в контекста на кризата, и настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да прилагат подход на нулева толерантност към расистките 
атаки и да възприемат междусекторен подход в своите реакции, който разглежда 
потребностите на маргинализираните групи от населението, включително 
расовите и етническите малцинства;

47. настоятелно призовава държавите членки да одобрят и приложат Директивата за 
борба с дискриминацията и да гарантират премахването на множествените и 
комбинирани форми на дискриминация във всички държави – членки на ЕС;

48. подчертава необходимостта държавите членки да осигурят непрекъснат достъп на 
децата до образование, като обърнат дължимото внимание на групите от 
маргинализирани социално-икономически среди, уязвимите деца и момичетата, 
изложени на риск от бедност, или тези, които живеят в бедност, които са 
изложени на по-голям риск от ранни или принудителни бракове; подчертава 
необходимостта да се гарантира, че дистанционното обучение е напълно достъпно 
за всички; подчертава необходимостта всички млади хора да разполагат с 
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необходимите ресурси и подкрепа по време на затварянето на училищата и да се 
улесни завръщането им в образователната система след края на кризата;

Външна дейност

49. подчертава, че глобалният характер на пандемията от COVID-19 изисква глобална 
реакция; подчертава уязвимото положение на жените и момичетата в много части 
на света – особено в нестабилни и засегнати от конфликти държави – във връзка с 
COVID-19, например поради липсата на достъп до здравеопазване, включително 
сексуално и репродуктивно здраве и права, уязвимостта по отношение на 
насилието, основано на пола, включително гениталното осакатяване на жени и 
ранните или принудителни бракове, статуса на заетост, достъпа до образование и 
крайната бедност и глада; отбелязва, че в много държави партньори жените са 
заети във феминизирани сектори, като например производството на облекла и 
производството на храни, които са най-силно засегнати, с верижни последици за 
равнищата на бедност на семействата и общностите, както и за икономическата 
независимост и здравето и безопасността на жените и момичетата; призовава 
Комисията и държавите членки да гарантират, че финансовата подкрепа, 
предоставяна на държавите партньори за справяне с кризата, се разпределя и за 
подпомагане на жените и момичетата; призовава за засилена подкрепа за 
защитниците на човешките права на жените и организациите за защита на правата 
на жените и тяхното участие на всички равнища на вземане на решения; 
подчертава, че трябва да се положат всички възможни усилия, за да се гарантира, 
че една бъдеща ваксина ще бъде налична за всички;

50. приветства пакета „Екип Европа“, предложен от Комисията за подкрепа на 
държавите партньори в борбата срещу пандемията от COVID-19 и последиците от 
нея, и подчертава необходимостта от чувствителен към аспектите на пола подход 
и заделяне на средства за равенството между половете при разпределянето на тези 
средства; подчертава необходимостта от чувствителна към аспектите на пола 
реакция на COVID-19 при прилагането на Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) и 
Инструмента за предприсъединителна помощ III, за да се вземат предвид 
специфичните обстоятелства на жените и момичетата и да се стимулират 
възможностите в следкризисния период; насърчава продължаването и даването на 
приоритет на образованието при извънредни ситуации през този период; 
призовава ЕС и неговите държави членки да дадат приоритет на глобалната 
солидарност, като поддържат достатъчно равнище на финансиране за 
официалната помощ за развитие и като подкрепят по всеобхватен начин 
реакцията на държавите партньори на кризата; призовава ЕС да се съсредоточи 
върху засилването на достъпа до здравеопазване, включително сексуално и 
репродуктивно здраве и права, в хуманитарната си реакция и реакцията си по 
отношение на развитието във връзка с пандемията от COVID-19, международното 
развитие и новия план за действие относно равенството между половете III; 
подчертава, че принципите на интегриране на принципа на равенство между 
половете и бюджетиране, съобразено с равенството между половете, следва да се 
спазват във всички географски и тематични програми на ИССРМС;

51. призовава Комисията да провежда основана на ценности търговска политика на 
ЕС, която да гарантира високо ниво на защита на трудовите и екологичните права, 
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както и зачитане на основните свободи и на правата на човека, включително 
равенството между половете; припомня, че всички търговски и инвестиционни 
споразумения на ЕС трябва да интегрират принципа на равенство между половете 
и да включват амбициозна и подлежаща на изпълнение глава относно търговията 
и устойчивото развитие; припомня, че договарянето на търговски споразумения 
би могло да представлява важен инструмент за утвърждаване на равенството 
между половете и овластяване на жените в трети държави; призовава да се 
насърчава и подкрепя включването на специални глави относно равенството 
между половете в търговските и инвестиционните споразумения на ЕС въз основа 
на тяхната добавена стойност, като се използват съществуващи международни 
примери;

52. призовава Комисията да постави жените и момичетата в центъра на своята 
глобална реакция и да ги включи пълноценно, да се вслушва в гласовете им и да 
им даде възможност да бъдат активна част от реакцията на пандемията;

Полова идентичност и възстановяване 

53. призовава Комисията и държавите членки да направят цялостна оценка на 
специфичните за пола въздействия и потребности, произтичащи от кризата и 
нейните социално-икономически последици; призовава Комисията и държавите 
членки да заделят допълнителни и целенасочени бюджетни средства, за да 
помогнат на жените да се възстановят от кризата, включително при прилагането 
на пакета за възстановяване, особено в областта на заетостта, насилието и 
сексуалното и репродуктивното здраве и права, както и да наблюдават тези 
разходи и да интегрират принципа на равенство между половете във всички 
бюджетни, политически и законодателни предложения, в съответствие с 
ангажиментите си в стратегията за равенство между половете; призовава 
Комисията да засили в предстоящите си предложения връзката между политиките 
в областта на изменението на климата, цифровите технологии и равенството 
между половете; подчертава, че подготвителните действия са най-добрият начин 
за изграждане на устойчивост във всички области в случай на бъдещи кризи;

54. призовава включването на равенството между половете като един от 
политическите приоритети да бъде разгледано на предстоящата конференция за 
бъдещето на Европа, както и ЕС да гарантира баланс между половете в своите 
органи и да включи организациите за правата на жените и организациите на 
жените в работата си, за да се гарантира, че потребностите на жените ще се вземат 
предвид след пандемията от COVID-19;

55. призовава ЕС и държавите членки да поддържат подкрепяща среда за 
организациите на гражданското общество, по-конкретно чрез осигуряването на 
политическа подкрепа и достатъчно равнище на финансиране;

°

° °

56. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Пандемията на COVID-19 разклати основите на живота в Европа и по света. Тя раздели 
семейства и приятели, наруши ежедневните практики и дори застраши демокрациите. 
Тя засегна всеки аспект на нашия европейски начин на живот. Но тази криза не се 
почувства равномерно от всички в нашите общества. Неравенството в доходите, 
географското положение, възрастта и особено равенството между половете, поотделно, 
но също така и заедно, определиха как тази криза оказа въздействие върху гражданите 
и как ще продължи да го оказва.

Полът и половата идентичност доминираха не само клиничните аспекти на пандемията 
от COVID-19, но също и нашата реакция спрямо нея. От спешните и належащи въпроси 
като домашното насилие и тревожно високото равнище на смъртност при мъжете до 
по-структурните и фундаментални въпроси относно възприеманата стойност на 
различните роли в обществото – стана ясно, че равенството между половете е ключов 
аспект на този вирус и свързаната с него криза.

Настоящият доклад има за цел да проучи какво се случи от началото на кризата и в 
непосредствената реакция, но през следващите години ще са необходими допълнителни 
анализи и преглед на реакцията ни в периода след кризата.

Макар и COVID-19 да беше бедствие и трагедия за нашите общества, за нашите 
икономики и лично за много европейци, той представлява и възможност за промяна 
както в нашето възприемане, така и по отношение на функционирането на нашия 
европейски начин на живот. Въпреки това всички промени трябва да се базират на 
основан на правата подход, чиято цел е да се запазят и засилят правата на жените, 
включително тяхната икономическа независимост, равновесие между професионалния 
и личния живот, сексуално и репродуктивно здраве и права.

По отношение на самия вирус знанията ни са все още много малки, особено що се 
отнася до различното въздействие върху жените и мъжете. Така например от 
официалните данни е очевидно, че повече мъже умират от вируса, но все още не е ясно 
защо. При все това поради по-големия брой жени сред персонала на първа линия, които 
работят като здравни работнички, чистачки, касиерки в супермаркет и доставчици на 
здравно обслужване, е по-вероятно жените влязат в контакт с вируса. Тези две 
обстоятелства ще трябва да бъдат разгледани, като същевременно се вземат предвид 
свързаните с пола разлики в поведението. Освен това бъдещите клинични изпитвания и 
научни изследвания ще трябва да отчитат разликите по пол и полова идентичност, 
както и пълното отчитане и чувствителността към съпътстващите заболявания.

В допълнение към борбата с вируса в краткосрочен план основен политически 
приоритет трябва да бъде борбата с домашното насилие и насилието, основано на пола. 
Не може повече да е приемливо жени да умират в своите домове в ръцете на интимен 
партньор или роднина. ЕС и държавите членки трябва да работят в тясно 
сътрудничество, за да предприемат действия, по-конкретно чрез ратифицирането на 
Конвенцията от Истанбул като въпрос с неотложен характер, постигането на напредък 
по отношение на приемането на директива за справяне с насилието, основано на пола, 
добавянето на насилието срещу жени към списъка на европрестъпленията и обменяне 
на най-добри практики от различния национален опит по отношение на това какво е 
най-ефективно за справяне с това тежко престъпление. От решаващо значение е 
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запазването на подкрепата и на ресурсите за служителите и НПО, които работят на 
място с жертвите и оцелелите.

Въпреки това COVID-19 трябва също така да доведе до преразглеждане на обществото 
в по-широк смисъл, като се отчетат съществените и ценните основни елементи в 
нашите общества. Жените по време на тази криза, в качеството си на преобладаващата 
част от полагащия грижи персонал на първа линия, но също и по отношение на 
предоставянето на непропорционално количество грижи и училищно образование у 
дома, усетиха особено силно въздействието на този вирус. Въпросите относно начина, 
по който работата и семейният живот може да бъде балансиран по подходящ начин, 
като се намали необходимостта от дълги пътувания до мястото на работа и се постигне 
по-балансиран подход към отговорностите за полагане на грижи, са само някои от 
аспектите на тези принципи, които сега трябва да бъдат преразгледани. Във връзка с 
това трябва да обърнем специално внимание на нуждите на семействата като цяло, като 
вземем предвид уникалните обстоятелства на семействата с един родител. Изготвянето 
на европейска стратегия за лицата, полагащи грижи, навременното транспониране и 
ефективното прилагане на Директивата относно равновесието между професионалния и 
личния живот и задълбоченото разглеждане на начина, по който работните методи 
могат да осигурят реалността на семейния живот, трябва да бъдат взети под внимание.

Но при координирането и изготвянето на плановете за реакция при кризи и планове за 
възстановяване трябва да осъзнаем също така, че жените по никакъв начин не са 
хомогенна група. Трябва да се подходи с различни подходи, за да се отговори на 
нуждите на различните жени, и трябва да се вземат под внимание различните 
обстоятелства, свързани с живота им. Трябва да бъдат намерени подходящи мерки за 
различните обстоятелства по отношение на възрастните жени в домовете за възрастни 
хора, жените в селските райони и честата липса на основна инфраструктура, жените от 
ромски произход, членовете на ЛГБТКИ общността, жените с увреждания, чиято 
подкрепа може да е била прекратена поради извънредното положение, и жените 
мигранти, които нямат достъп до съществена помощ и инфраструктура.

Освен това мястото на Европа в света изисква европейско лидерство във всички 
аспекти на реакцията спрямо този вирус – от справяне с домашното насилие, запазване 
на достъпа до сексуално и репродуктивно здраве и права и борба с крайната бедност и 
глада до гарантиране, че жените могат да се възползват от възстановяването и не са 
засегнати в непропорционална степен от неговите последици.

И накрая, възстановяването от COVID-19 представлява значителна възможност за 
развитие на жените, тъй като стремежът ни е да изградим отново нашите икономики и 
общества по различен начин. Едно истинско възстановяването от COVID-19 може да 
бъде успешно само ако си поставим за цел постигане на по-зелена, по-справедлива и 
по-равнопоставена Европа. Като такива основните фондове за възстановяване трябва да 
интегрират въпроса за равенство между половете, като се гарантира, че жените могат да 
се възползват в пълна степен от тях по отношение на заетостта, но също така и на 
предприемачеството. Освен това можем да се възползваме от тази възможност, за да 
гарантираме, че жените са по-добре представени в сектори, в които те традиционно са 
по-слабо представени, като например цифровите технологии, изкуствения интелект, 
ИКТ и НТИМ.
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Половата идентичност е един от ключовите показатели в тази криза по отношение на 
това дали дадено лице ще се възстанови, без да понесе вреди, или многобройни 
елемента от живота му ще бъдат преобърнати. Наш дълг и наша отговорност като лица, 
определящи политиките, и като политици е да гарантираме, че различните и все още 
свързани помежду си потребности на хората от всички полови идентичности са 
отчетени и взети под внимание в реакцията спрямо COVID-19. Чрез предприемането на 
действия сега за справяне с проблемите, повдигнати в настоящия доклад, можем да 
бъдем по-добре подготвени за следващата криза и ще изградим едно по-устойчиво, 
продуктивно и справедливо общество.



RR\1218854BG.docx 33/34 PE653.727v03-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 9.11.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

27
3
3

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika 
Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia 
Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Karen Melchior, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina 
Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba 
i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, 
Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula 
Zacharopoulou

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Maria da Graça Carvalho, Jadwiga Wiśniewska



PE653.727v03-00 34/34 RR\1218854BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

27 +
PPE Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba 

Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Renew Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou

Verts/ALE Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

GUE Sandra Pereira , Eugenia Rodriguez Palop

3 −
ECR Margarita De La Pisa Carrion, Jessica Stegrud, Jadwiga Wisniewska

3 0
ID Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri 

Легенда на използваните знаци: 
+ : „за“
− : „против“
0 : „въздържал се“


