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Изменение 1
Аника Брюна, Кристине Андерсон, Як Мадисон, Филип Де Ман, Изабела 
Товалиери
от името на групата ID

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността) с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0234/2020

Резолюция на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за равенство 
между половете

Европейският парламент,

– като взе предвид член 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз,

– като взе предвид доклада на Комисията от 2019 г. относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз,

– като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно сексуалната 
експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между 
половете1,

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

А. като има предвид, че е от първостепенно значение да се гарантират правата на 
жените и мъжете, като същевременно се гарантира, че се зачита тяхната 
равнопоставеност и уникални характеристики и че те се допълват взаимно в 
различията помежду си;

Б. като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, 
признато в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права, което е от 
съществено значение за бъдещото развитие на правото на равно третиране;

В. като има предвид, че насилието срещу жени и мъже във всичките му форми е 
нарушение на правата на човека; като има предвид, че законодателните мерки и 
схемите за повишаване на осведомеността не следва да изострят 

1 ОВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 78.
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противопоставянето между двата пола, а вместо това следва да разглеждат всички 
явни нарушения или неравенство и да се стремят към премахването им;

Г. като има предвид, че трафикът на хора е едно от най-пагубните нарушения на 
основните права и човешкото достойнство; като има предвид, че жените и 
момичетата съставляват 80% от регистрираните жертви на трафик и 95% от 
регистрираните жертви на трафик с цел сексуална експлоатация; като има 
предвид, че трафикът на хора е нарастващ клон на организираната престъпност, 
форма на робство и нарушение на правата на човека, и засяга предимно жените и 
децата, особено с цел сексуална експлоатация; като има предвид, че пазарът на 
проституцията и порнографската индустрия подхранват трафика на жени и деца и 
засилват насилието срещу тях; като има предвид, че държавите членки трябва да 
разработят своите социални и икономически политики по такъв начин, че да 
помогнат на уязвимите жени и момичета да изоставят проституцията, 
включително чрез въвеждане на специфични социални и икономически политики, 
предназначени да им помогнат;

Д. като има предвид, че бедността и социалното изключване имат структурни 
причини, които трябва да бъдат изкоренени и преодолени, по-специално чрез 
политики в областта на заетостта, жилищното настаняване, мобилността, 
предприемачеството и достъпа до обществени услуги; като има предвид, че 
проституцията, трафикът на хора, по-специално на жени и деца, с цел сексуална 
експлоатация е форма на робство и непосредствена атака срещу присъщото на 
човека достойнство; като има предвид, че в резултат на увеличаването на 
организираната престъпност и нейната рентабилност трафикът на хора по света 
нараства; 

Е. като има предвид, че психическият или сексуален тормоз над жени и мъже на 
работното място и у дома следва да бъде категорично осъден;

Ж. като има предвид, че жените следва да имат правото да избират да се посветят на 
ролята си на майки, тъй като това е от решаващо значение за следващото 
поколение; като има предвид, че демографският спад, пред който са изправени 
всички държави членки, е причина за голяма тревога и стимул за подпомагане на 
майките и техните семейства; като има предвид, че бременните жени следва да 
имат достъп до отлични медицински грижи, подкрепа и информация, за да 
завършат успешно бременността си; като има предвид, че раждаемостта в целия 
ЕС е неустойчиво ниска – само 1,55 деца на жена;

З. като има предвид, че жените успяват в много области на труд, като например сред 
лицата, полагащи неформални грижи, учителите, съдиите, лекарите и 
медицинските сестри2, и като има предвид, че жените съставляват по-голямата 
част от завършилите висше образование във всички дисциплини, с изключение на 
информационните технологии и инженерството3;

2 Световна здравна организация, Работен документ на работната сила в областта на здравеопазването 1, 
„Равенство между половете сред работната сила в областта на здравеопазването: Анализ на 104 държави“, 
март 2019 г.
3 Евростат (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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1. призовава държавите членки да гарантират справедливо и равно третиране на 
жените и мъжете и да премахнат дискриминацията и всички форми на насилие, 
като същевременно зачитат съществуващите различия, свързани с пола или 
расата;

2. призовава за насърчаване на общество, основаващо се на възнаграждаване на 
заслуги, а не на налагане на квоти като единствен инструмент за постигане на 
баланс между половете в професионалното развитие, лидерските позиции, 
домашния живот и образованието; признава, че е налице взаимно допълване 
между половете, които имат еднаква стойност, собствени способности и 
допълващи се силни страни;

3. насърчава държавите членки да популяризират семейството като основополагаща 
единица, като насърчават и подкрепят ролята на майките във време, когато опасно 
ниската раждаемост в ЕС застрашава оцеляването на нашите нации; насърчава 
държавите членки да подобрят мерките в областта на отпуска по майчинство, като 
вземат предвид неплатения труд в домакинството, полаган от жените;

4. насърчава държавите членки да се справят с предизвикателства като по-високия 
процент на самоубийства, убийства и бездомничество сред мъжете;

5. насърчава държавите членки да се борят с всички организирани престъпления, по-
специално трафика на хора, проституцията и порнографията, които 
злоупотребяват с и унижават жертвите, повечето от които са жени и деца; 
настоятелно призовава държавите членки да подкрепят наказателното 
преследване на купувачите на сексуално насилие и да подкрепят и защитават 
жертвите на сексуално насилие;

6. признава, че сексуалната експлоатация за сурогатно майчинство и репродуктивни 
цели или цели като бракове по принуда, принудителна проституция и 
порнография е неприемлива и нарушава човешкото достойнство и правата на 
човека;

7. призовава за зачитане на суверенитета и националната компетентност на 
държавите членки в областта на правата на жените, включително правото в 
областта на абортите и сексуалното образование, където не съществуват правно 
обвързващи международни права; решително осъжда всички идеологии, които 
подкрепят гениталното осакатяване на жени, насилствената стерилизация, т.нар. 
насилие, свързано със защитата на честта, и принудителните бракове; насърчава 
Комисията и държавите членки да поощряват европейския начин на живот, като 
преследват всички извършители на такива унизителни практики; поради това 
осъжда масовата миграция и последвалите опити за ислямизация на Европа като 
заплаха за нашата сигурност и нападение срещу религиозната свобода и правата 
на жените;

8. подчертава факта, че насилието срещу жени е една от първопричините за 
бездомността сред жените; поради това настоятелно призовава държавите членки 
да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на насилието срещу 
жени, което води до продължителни периоди на бездомност;
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9. настоятелно призовава държавите членки да предоставят подкрепа на жертвите на 
малтретиране, особено на уязвимите жени и деца, като предлагат подслон, 
психологическа помощ и друга практическа помощ;

10. отправя искане към държавите членки, с оглед на доказаните ползи от човешкото 
мляко за новородените, да насърчават кърменето, по-специално за 
преждевременно родените кърмачета; призовава държавите членки да подкрепят 
политики, които засилват поемането на майчино мляко от преждевременно 
родените кърмачетата, както чрез кърмене, така и от дарено мляко, и да 
насърчават трансграничното използване на млечни банки, за да се гарантира, че 
жените в граничните региони могат да се възползват от тази подкрепа, когато това 
е необходимо;

11. насърчава държавите членки да подкрепят жените и мъжете в техните социални, 
психологически и здравни предизвикателства, като вземат под внимание 
различните проблеми, пред които те са изправени, включително онези, които 
засягат особено силно мъжете, като например по-високия процент на 
самоубийства, отричането на родителски права след прекратяване на брака и 
високия процент на бездомничество;

12. отново заявява, че жените трябва да имат достъп до същите работни места и да се 
ползват от същите ставки на възнаграждение, когато тяхната работа и 
способности са еднакви с тези на мъжете;

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

Or. en


