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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 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и 
членове 6, 8, 10, 83, 153, 157 и член 168, параграф 7 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид действащите от 1975 г. насам директиви на ЕС относно 
различните 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 

1 Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване, ОВ L 6, 10.1.1979 г., 
стр. 24.
2 Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на равното третиране 
на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително 
и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и 
майчинство, ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.
3 Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички 
родилки или кърмачки, ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.
4 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на 
стоки и услуги, ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
5 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на 
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
професиите, ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
6 Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение 
за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), 
Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския 
център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) 
и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО, ОВ L 68, 
18.3.2010 г., стр. 13.



AM\1222236BG.docx PE662.829v01-00

BG Единство в многообразието BG

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 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 
2010/18/ЕС на Съвета8,

– като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно сексуалното и 
репродуктивното здраве и права9,

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права, и по-конкретно 
принципи 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 и 15 от него,

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

А. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е една от основните 
ценности на Европейския съюз и хоризонтален принцип, който ЕС следва да 
следва във всички свои действия;

Б. като има предвид, че политиките за равенство между половете са движеща сила за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и предпоставка за подобряване на 
благоденствието, конкурентоспособността и заетостта, както и на приобщаването 
и социалното сближаване;

В. като има предвид, че ЕС, който е задължен във всички свои действия да насърчава 
равенството между мъжете и жените, следва да предприема действия, когато 
разполага с компетентност в съответствие с Договорите, но също така може да 
допринесе за насърчаването на най-добри практики сред държавите членки в 
други области;

Г. като има предвид, че въпреки че равенството между мъжете и жените до голяма 
степен е постигнато в ЕС, все още е необходимо да бъдат решени важни въпроси, 
като разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, насилието срещу 
жените, принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени, 
представителството на жените в обществения живот и науката и равновесието 
между семейния и професионалния живот;

Д. като има предвид, че държавите членки носят основната отговорност за 
осигуряването на социален напредък и икономически растеж, например чрез 
национални структурни реформи и стабилни фискални политики; като има 
предвид, че инициативите на ЕС не могат и не следва да се стремят да заменят 
националните отговорности в това отношение;

Е. като има предвид, че ЕС разполага със средствата да помогне на държавите 

7 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на 
принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета, ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
8 OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
9 OВ C 468, 15.12.2016 г., стр. 66.
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членки да обменят най-добри практики в помощ на нуждаещите се, особено в 
областта на равенството и разликата в заплащането на жените и мъжете;

Ж. като има предвид, че ЕС е приел важно законодателство и е осъществил решаващ 
напредък за постигане на равенство между жените и мъжете;

З. като има предвид, че една на всеки три жени в ЕС на възраст 15 или повече 
години е била подложена на някаква форма на физическо и/или сексуално 
насилие10, една от всеки две е била подложена на сексуален тормоз, а 1 от всеки 
10 е била подложена на онлайн тормоз;

И. като има предвид, че насилието над жени във всичките му форми (физическо, 
сексуално, психическо, икономическо насилие или насилие в 
киберпространството) представлява нарушение на правата на човека и е една от 
най-големите пречки пред постигането на равенство между жените и мъжете; като 
има предвид, че животът без насилие е предварително условие за равенството;

Й. като има предвид, че трафикът на хора представлява едно от най-явните 
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 подхранва трафика на жени и деца и засилва 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;

К. като има предвид, че проституцията, трафикът на хора, особено на жени и деца, с 
цел сексуална експлоатация е форма на робство, несъвместима с човешкото 
достойнство, особено в държавите, в които секс индустрията е узаконена; като 
има предвид, че в резултат на увеличаването на организираната престъпност и 
нейната рентабилност трафикът на хора по света нараства;

Л. като има предвид, че сурогатното майчинство е съвременна форма на робство, 
трафик на хора, търговия с бебета и търговска експлоатация на жени, което може 
да доведе до емоционални и правни въпроси, когато става въпрос за родителство 
и родителски права;

М. като има предвид, че се счита, че най-малко 500 000 жени в Европа и 200 милиона 
жени по света живеят с доживотните физически и психологически последици от 
гениталното осакатяване на жени;

Н. като има предвид, че според ООН почти 35% от жените в световен мащаб са били 
подложени на психичен или сексуален тормоз на работното място или тормоз с 

10 Проучване на FRA от 2014 г., най-всеобхватното на равнище ЕС в тази област, въз основа на данни от 
28 държави членки.
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важни последици за техните лични и професионални стремежи, което е навредило 
на тяхното самочувствие и на тяхната способност да преговарят за по-
справедливо възнаграждение; като има предвид, че справедливото 
възнаграждение и икономическата независимост са основна предпоставка, за да 
могат жените да прекъснат връзка, в която са подложени на посегателства и 
насилие;

О. като има предвид, че равенството между мъжете и жените може да бъде 
постигнато единствено чрез гарантиране на тяхното равенство пред закона, както 
и на равни възможности по отношение на достъпа до образование, обучение и 
заетост;

П. като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете се определя 
като разликата между средните брутни почасови възнаграждения на мъжете и 
жените, изразена като процент от средното брутно почасово възнаграждение на 
мъжете; като има предвид, че около две трети от разликата в заплащането на 
жените и мъжете не може да бъде обяснена с разлики между половете с оглед на 
характеристики, релевантни на пазара на труда, като възраст, опит и образование, 
професионална категория или работно време, както и други наблюдаеми 
характеристики, което разкрива наличието на ясен дискриминиращ фактор, като 
основаната на пола дискриминация също се пресича с множество форми на 
дискриминация; като има предвид, че междусекторен подход е от решаващо 
значение за разбирането на многобройните форми на дискриминация, които 
утежняват разликата в заплащането на жените и мъжете с комбинация от 
идентичности и пресечната точка на пола с други социални фактори;

Р. като има предвид, че неплатеният труд, свързан с полагането на грижи, и 
неплатената домакинска работа се извършват най-вече от жени, което оказва 
влияние върху заетостта и напредъка в кариерата и допринася за разликата в 
заплащането и в пенсиите;

С. като има предвид, че оценките показват, че 80% от всички грижи в целия ЕС се 
предоставят от хора, полагащи неформални грижи, които са предимно жени 
(75%), което показва наличието на разлика между половете по отношение на 
грижите, оказваща силно влияние върху разликата в пенсиите на мъжете и 
жените; като има предвид, че над 50% от полагащите грижи лица на възраст под 
65 години съчетават полагането на грижи със заетост, което води до трудности 
във връзка с равновесието между професионалния и личния живот; като има 
предвид, че лицата, полагащи грижи, може често пъти да бъдат наемани на 
нискоквалифицирани и нископлатени работни места, които да могат да бъдат 
адаптирани към техния график за полагане на грижи, както и че те често са 
принудени да работят на намалено работно време или да се откажат от платения 
труд; като има предвид, че между 7% и 21% от лицата, полагащи неформални 
грижи, намаляват работното си време, а между 3% и 18% от тях се оттеглят от 
пазара на труда;

Т. като има предвид, че съществуват недостатъци при съчетаването на системите за 
грижи за деца в различните държави членки с потребностите на родителите, 
включително самотните родители (основно самотни майки), и че продължават да 



AM\1222236BG.docx PE662.829v01-00

BG Единство в многообразието BG

съществуват трудности при съвместяването на семейния, личния и 
професионалния живот, особено за жените; като има предвид, че жените на 
възраст над 45 години често се възприемат като недостатъчно заети и работят при 
много по-лоши условия от мъжете, особено когато се завръщат на работа след 
отпуск по майчинство или родителски отпуск, или когато са принудени да 
съвместяват работата с полагането на грижи за лица на издръжка;

У. като има предвид, че закрилата на майчинството е право, което трябва да се 
спазва изцяло;

Ф. като има предвид, че правото на равно заплащане за равен труд или за труд с 
равна стойност, дори и залегнало в закона, невинаги е гарантирано; като има 
предвид, че разликата между жените и мъжете по отношение на почасовото 
заплащане е 14,1%, въпреки че това варира значително между различните 
държави членки11; като има предвид, че последиците от разликата в заплащането 
на жените и мъжете включват 29,1% разлика между половете по отношение на 
пенсионните доходи12;

Х. като има предвид, че бедността и социалното изключване в Европа засягат 
непропорционално жените, по-специално самотните майки, жените с увреждания, 
възрастните жени и жените от селски и отдалечени райони; като има предвид, че 
на равнището на ЕС 15% от домакинствата с деца са домакинства с един родител; 
като има предвид, че през 2017 г. средно 85% от тези домакинства са оглавявани 
от самотни майки, а 47% от домакинствата с един родител са били изложени на 
риск от бедност или социално изключване; като има предвид, че бездомността 
сред жените представлява нарастващ проблем;

Ц. като има предвид, че жените в селските райони са изправени пред многобройни 
предизвикателства, включително по-ниски стандарти на живот, по-ограничени 
възможности за заетост, относителна изолация от пазарите, ограничен достъп до 
инфраструктура, включително инфраструктура в селските райони, обществени 
услуги и здравеопазване, достъп до образование и информация относно 
възможностите за образование, и са недостатъчно представени във форумите за 
вземане на решения; като има предвид, че те могат да извършват невидима работа 
в стопанствата поради липсата на официален статут на помагащите съпруги, 
което води до проблеми с признаването на тяхната работа от националните 
системи;

Ч. като има предвид, че в Европейския съюз живеят 46 милиона жени и момичета с 
увреждания; като има предвид, че тази цифра представлява почти 60% от общото 
население с увреждания; като има предвид, че повечето увреждания се 
придобиват с възрастта;

Ш. като има предвид, че повече от половината от жените в трудоспособна възраст с 

11 Вж. данните за разликата в заплащането на жените и мъжете през 2018 г. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Данните за разликата в пенсиите на мъжете и жените бяха публикувани в базата данни на Евростат, 
вж. „Разлика в пенсиите на мъжете и жените по възрастови групи – проучване EU-SILC“ на адрес 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20


AM\1222236BG.docx PE662.829v01-00

BG Единство в многообразието BG

увреждания са икономически неактивни; като има предвид, че във всички 
държави членки при жените с увреждания се наблюдава по-високо равнище на 
тежки материални лишения в сравнение с жените без увреждания;

Щ. като има предвид, че делът на мъжете, работещи в цифровия сектор, е три пъти 
по-голям от този на жените; като има предвид, че насърчаването на заетостта на 
повече жени в цифровия сектор и в други сектори на бъдещето е от жизненоважно 
значение за борбата с разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете и 
за гарантирането на тяхната икономическа независимост, както и за създаването 
на нови възможности за заетост, включително за групи, които обикновено са 
изключени от пазара на труда; като има предвид, че в тази връзка е от съществено 
значение да се насърчава участието на жените в цифровото предприемачество, 
науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), образованието и 
заетостта в областта на ИКТ; като има предвид, че чрез интегрирането на повече 
жени на пазара на работните места в областта на цифровите технологии има 
потенциал да се постигне ръст на БВП от 16 милиарда евро за европейската 
икономика;

1. приветства стратегията на Комисията за равенство между половете за периода 
2020 – 2025 г.; отбелязва със загриженост обаче, че някои части от нея засягат 
правомощията на държавите – членки на ЕС;

2. подчертава, че ЕС и неговите държави членки до голяма степен са постигнали 
равенство между жените и мъжете; подчертава обаче, че трябва да се постигне по-
голям напредък в някои ключови инициативи, когато става въпрос за премахване 
на разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, равновесието между 
семейния и професионалния живот (което беше особено засегнато от COVID-19) 
и представителството на жените в обществения живот;

3. призовава държавите членки редовно да обменят най-добри практики относно 
политиките, свързани с правата на жените;

4. посочва факта, че макар всички държави членки да наказват насилието срещу 
жени, статистическите данни ясно показват, че случаите на насилие се увеличават 
в много държави членки; призовава всички държави членки да активизират 
усилията си за премахване на насилието срещу жени, като се обърне специално 
внимание на сексуалното насилие, гениталното осакатяване на жени и 
принудителните бракове, особено на млади момичета;

5. подкрепя ангажимента на Комисията да се бори с насилието срещу жени, като 
подкрепя и защитава жертвите на тези престъпления, и да гарантира, че 
виновните ще бъдат подведени под отговорност за своите престъпления; 
призовава за действия на равнище ЕС и на национално равнище за премахване на 
най-тежките нарушения на правата на жените, като генитално осакатяване на 
жени, принудителни аборти, стерилизация и бракове, сексуална експлоатация, 
трафик, кибернасилие, публикуване на порнография с цел отмъщение и онлайн 
изказвания, подбуждащи към омраза срещу жени;

6. подчертава необходимостта от защита на малолетните и непълнолетните жени, 
които принадлежат към малцинства или имат здравословен проблем или 
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увреждане, като потенциални жертви и обекти на различни форми на насилие; 
подкрепя плана на Комисията да представи и финансира мерки за борба с 
възможните злоупотреби, експлоатация и насилие срещу тези особено уязвими 
групи;

7. призовава Комисията и държавите членки да гарантират приобщаващото 
равенство за жените и момичетата с увреждания във всички области на живота, да 
им осигурят закрила от домашно насилие и насилие от доставчиците на услуги за 
полагане на грижа и подкрепа, както и за тази цел да стартират програми за 
повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет за специалистите в 
сферата на здравеопазването, социалните услуги и услугите за полагане на грижи, 
услугите в сферите на образованието, обучението и заетостта, правоприлагането и 
съдебната власт;

8. подчертава обхвата и въздействието на насилието и тормоза на работното място и 
необходимостта от конкретни мерки на равнище ЕС за справяне с тези проблеми 
и за борба с психическия и сексуалния тормоз;

9. призовава държавите членки винаги да вземат предвид висшите интереси и 
специфичните потребности на жените при изготвянето на своите стратегии и 
политики в областта на здравеопазването; призовава ЕС да подкрепя своите 
държави членки при координирането на техните здравни политики с цел 
постигане на най-добри резултати за жените, по-специално в рамките на плана на 
ЕС за борба с рака;

10. приветства предложените конкретни мерки за справяне с кибернасилието, което 
засяга непропорционално жените и момичетата (включително онлайн тормоз, 
кибертормоз и сексистки изказвания, подбуждащи към омраза), по-специално 
активисти, жени политици и други публични фигури, видими в обществения 
дискурс; приветства в този контекст съобщението, че това явление ще бъде 
разгледано в законодателния акт за цифровите услуги и че в него се предвижда да 
се работи с технологичните платформи и сектора на ИКТ в нова рамка на 
сътрудничество, за да може секторът да се справи с проблема чрез подходящи 
технически мерки, като техники за превенция и механизми за реагиране на вредно 
съдържание;

11. приветства наскоро приетата първа по рода си Стратегия на ЕС за правата на 
жертвите (2020 – 2025 г.), по-специално специфичния подход към психическото 
насилие срещу жени и въздействието върху психичното им здраве в дългосрочен 
план; подчертава необходимостта всички жертви да имат ефективен достъп до 
правосъдие чрез прилагането на Директивата за правата на жертвите;

12. насочва вниманието на Комисията и на държавите членки към изключително 
драматичното положение на децата, осиротели вследствие на насилие или 
принудени да живеят в среда на домашно насилие, и настоятелно ги призовава да 
вземат предвид тези ситуации при решаването на проблема с домашното насилие;

13. настоятелно призовава Комисията да представи дългоочакваната стратегия на ЕС 
за изкореняване на трафика на хора и подчертава необходимостта от ясно 
признаване, че жените и момичетата са най-засегнати; признава, че сексуалната 
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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; поради това изисква в 
стратегията да се разгледа внимателно положението на проституиращите жени, 
като се обърне специално внимание на връзката между проституцията и трафика 
на жени и малолетни и непълнолетни лица в ЕС и по света, както и на 
нововъзникващото използване на интернет с цел експлоатация; подчертава 
важната роля и работата на координатора на ЕС за борба с трафика на хора и 
настоятелно призовава Комисията да назначи новия координатор без по-
нататъшно забавяне, да следи отблизо прилагането от страна на държавите членки 
на Директивата за борба с трафика; настоява, че е важно да се включат мерки и 
стратегии за намаляване на търсенето;

14. насочва специално вниманието към проблема със стереотипите и 
сексуализирането на образа на жените, за чието преодоляване следва да се 
предприемат мерки от страна на всички компетентни институции, включително 
посредством образователните програми на държавите членки;

15. призовава за повече внимание и подкрепа за домовете за сираци и приемните 
домове за жертвите на насилие, които са били затворени или чийто капацитет за 
подслон е бил силно ограничен по време на пандемията от COVID-19, което 
задължава жените или младите момичета и децата да се изправят пред 
перспективата за карантина в дома на техните насилници;

16. приветства обявяването на препоръка за предотвратяване на вредните практики, 
наред с евентуално законодателство, за борба с гениталното осакатяване на жени, 
принудителната стерилизация, ранните и принудителните бракове и т.нар. 
насилие, свързано с честта, което конкретно нанася рани на деца и млади 
момичета;

17. призовава държавите членки да гарантират подходящи инвестиции в услуги за 
полагане на грижи и услуги за дългосрочни грижи, включително от наличното 
финансиране от ЕС, както и да гарантират финансово и физически достъпни 
висококачествени грижи за деца, включително образование в ранна детска 
възраст, като предоставят по-специално на младите майки възможност да работят 
и/или учат, и припомня в този контекст принцип 11 на Европейския стълб на 
социалните права; призовава за финансова подкрепа и споделяне на най-добри 
практики между държавите членки, които все още не са постигнали целите;

18. призовава Комисията да предложи стратегия за предоставянето на грижи за 
Европа, като определи минимални стандарти и насоки за качеството за грижите, 
включително за децата, възрастните хора и лицата с дългосрочни потребности от 
грижи; приканва Комисията и държавите членки да работят по гъвкави схеми на 
работа, които не са в ущърб или за сметка на заплатите на работника, достъпа до 
социални и трудови права и надбавки и зачитат правото на работниците на 
откъсване от работната среда;

19. счита за приоритет предприемането на действия в подкрепа на семейството, 
включително по отношение на осигуряването на подходящи и финансово 
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достъпни детски заведения, които ще имат положителен принос за участието на 
жените на пазара на труда и за техните перспективи за пенсиониране, както и за 
демографските тенденции;

20. приветства ангажимента на Комисията да предложи до края на 2020 г. мерки и 
насоки, които могат да улесняват процеса по откриване на пропуски и 
дискриминация в рамките на един и същ сектор и за преодоляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; във връзка с това подчертава значението на 
пълното сътрудничество и участие на социалните партньори и всички 
заинтересовани лица в съответствие с националните практики и традиции;

21. подчертава, че 70% от световната работна сила в областта на здравните и 
социалните услуги са жени, които често получават едва минималната заплата и 
работят при несигурни условия, и призовава за изравняване на заплатите и 
условията на труд в сектори, където са заети предимно жени, например 
предоставянето на грижи, здравеопазването и продажбите на дребно;

22. призовава Комисията да преразгледа Директива 92/85/EИО на Съвета от 
19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки, за да гарантира, че жените в цяла Европа 
могат да се ползват на равни начала с мъжете от свободното движение на 
работниците13;

23. подчертава, че равните възможности и по-високите равнища на участие на пазара 
на труда сред жените могат да доведат до увеличаване на работните места, на 
икономическото благополучие и на конкурентоспособността в Европа; призовава 
Комисията и държавите членки да определят стимули за намаляване на 
несигурните работни места и принудително намаленото работно време с цел 
подобряване на положението на жените на пазара на труда;

24. отбелязва, че самотните майки са особено уязвими от икономическа гледна точка, 
тъй като те често печелят по-малко от мъжете и е по-вероятно да загубят работата 
си, когато станат родители; настоятелно призовава Комисията да работи в тясно 
сътрудничество с държавите членки за идентифициране на практическите 
проблеми, свързани със събирането на издръжка в трансгранични ситуации, и да 
разработи инструменти за ефективно прилагане на задълженията за плащане;

25. посреща със задоволство ангажимента на Комисията да приеме план за действие 
за прилагане на Европейския стълб на социалните права;

26. призовава Комисията и държавите членки да приемат мерки за борба срещу 
явлението „стъклен таван“, например дългосрочен родителски отпуск, достъп до 
висококачествени услуги на достъпни цени за полагане на грижи за деца и 
премахване на всички форми на пряка и непряка дискриминация, свързана със 

13 Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно мерки за 
улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното 
движение на работници, ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8.
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служебните повишения, на пазара на труда;

27. призовава също така жените да могат да осъществяват житейските си планове в 
селските и периферните райони; посочва, че трябва да е на разположение 
необходимата за това инфраструктура, да се развиват нови сфери на стопанска 
дейност, да се улеснява завръщането на работа и да се насърчава участието на 
широк кръг от партньори за сътрудничество, за да се подкрепя, насърчава, 
улеснява и поощрява достъпът на тези жени до пазара на труда, да се гарантират 
равни възможности и да се подобрява социалното сближаване в селата;

28. подчертава активната и ключова роля на жените в икономиката на селските 
райони и изразява съжаление относно факта, че все още съществуват значителни 
различия между жените и мъжете по отношение на заетостта в селското 
стопанство и на достъпа до социална сигурност, обучение, отпуск по майчинство 
и пенсии за осигурителен стаж и възраст; призовава Комисията, държавите 
членки и регионалните и местните органи да подкрепят проекти, които са 
насочени по-специално към жените и целят създаването на иновативни 
селскостопански дейности в селските и обезлюдените райони с цел укрепване на 
тяхната позиция на селскостопанския пазар, което може да доведе до 
разкриването на нови работни места; освен това призовава Комисията да намери 
възможности за финансиране по линия на втория стълб на общата 
селскостопанска политика (ОСП) с цел увеличаване на достъпа на жените до земя 
и подобряване на техните условия на труд в селските райони, особено що се 
отнася до сезонните работници;

29. изразява съжаление относно недостатъчното представителство на жените в 
секторите на цифровата икономика, ИИ, ИКТ и НТИМ по отношение на 
образованието, обучението и заетостта и изтъква риска по този начин да бъдат 
утвърждавани и възпроизвеждани стереотипите; подчертава възможните ползи и 
възможности, но също така и потенциалните предизвикателства на 
цифровизацията за жените и момичетата, и настоятелно призовава Комисията да 
гарантира приемането на конкретни мерки при изпълнението на стратегията за 
единния пазар с цел справяне с тях;

30. подчертава значението на достъпа до и развитието на цифрови умения за 
възрастните жени, жените в селските райони и жените и момичетата в 
неравностойно положение с ограничен достъп до нови технологии, за да могат те 
да останат свързани с активния живот и да се улесни контактът им с приятели и 
роднини;

31. приветства ангажимента на Комисията да използва „Хоризонт Европа“ за 
предоставяне на информация и решения за справяне с потенциалните 
предразсъдъци по отношение на пола в областта на ИИ; изисква обаче да се 
използват всички възможни средства за подкрепа на проекти, които насърчават 
момичетата и жените да подобряват своите умения в областта на цифровите 
технологии и ги запознават с НТИМ;

32. отбелязва, че в контекста на събития като продължаващата пандемия от 
коронавирус се наблюдава увеличаване на ролята на дистанционната работа и 
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работата от разстояние и на свързаните с тях възможности; призовава Комисията 
да включи в стратегията ролята на дистанционната работа и работата от 
разстояние като важен фактор в постигането на равновесие между 
професионалния и личния живот;

33. изтъква доказаните ползи от женското мляко за новородените, които изтъкват 
важността на насърчаването на кърменето, особено за недоносените бебета, за 
подкрепа за политики, които засилват поемането на женско мляко от 
недоносените бебета, както чрез кърмене, така и от дарено мляко, и насърчаване 
на 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;

34. настоятелно призовава уврежданията да бъдат включени като аспект във всички 
общи инициативи за равенство между половете, насърчавани в Европейския съюз; 
настоятелно призовава за гарантиране на защита на жертвите на насилие, които са 
в режим на настойничество или в други схеми с ограничена правна 
дееспособност, като за тази цел настоятелно призовава за ефективен достъп до 
правосъдие за тази група лица и за обучение и изграждане на капацитет за 
специалисти в специалните служби, които участват в такива производства (като 
например специалисти в областта на наказателното правосъдие или здравни 
специалисти); настоятелно призовава за създаването на достъпна образователна 
система без стереотипи, която да позволява на момичетата и жените с увреждания 
да избират областите, в които да се обучават и работят, в светлината на 
собствените им желания и таланти, без да бъдат ограничавани от недостъпност, 
предразсъдъци и стереотипи; подкрепя участието на жените с увреждания като 
модели за промяна;

35. в съответствие с член 8 от ДФЕС, в който се посочва, че във всички свои дейности 
ЕС следва да полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на 
равенството между мъжете и жените, призовава за съгласуваност и взаимно 
укрепване на вътрешните и външните политики на ЕС, особено по отношение на 
вредните практики и дискриминационните закони, и насърчаването на равното 
упражняване от страна на жените на пълния набор от права на човека 
посредством външните отношения; подчертава по-специално, в този контекст, 
политиките на ЕС в областта на търговията, сътрудничеството за развитие и 
правата на човека; припомня значението на образованието за овластяването на 
жените и момичетата както в ЕС, така и в държавите партньори; подчертава, че 
образованието е не само право, но и ключов инструмент за борба срещу ранните и 
принудителните бракове и бременността сред подрастващите; настоятелно 
заявява, че е необходимо, като приоритетен въпрос, външната политика на ЕС да 
спомага момичетата да остават в училищата и да продължат образованието си в 
страните партньори;

36. осъжда практиката на сурогатното майчинство, която подкопава човешкото 
достойнство на жените предвид факта, че техните тела и репродуктивни функции 
се използват като стока; счита, че тази практика, която включва репродуктивна 
експлоатация и използване на човешкото тяло за финансови или други печалби, 
по-специално по отношение на уязвими жени в развиващите се държави, трябва 
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да се забрани и да се разглежда като неотложен въпрос в рамките на 
инструментите в областта на правата на човека;

37. отбелязва, че Комисията трябва да обърне внимание на особеното положение със 
защитата на жените от насилие в приемните центрове за мигранти и лица, 
търсещи убежище, и призовава за адаптиране на инфраструктурата с оглед на 
потребностите на жените и момичетата и при необходимост за подходящо 
обучение на персонала в тези центрове;

38. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията. 
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