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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) гласи, че 

основновополагащите ценности на ЕС са зачитане на човешкото достойнство, на 

свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитането на 

правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към 

малцинства; 

Б. като има предвид, че равенството между мъжете и жените е основно право и общ 

принцип на ЕС, и че постигането му все още остава непостигната цел; като има 

предвид, че членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз 

установяват  забрана на всяка дискриминация, основана на пола, и като има 

предвид, че насилието срещу жени представлява брутална проява на неравенство 

между половете и едно от най-често разпространените видове нарушение на правата 

на човека в Европа; 

В. като има предвид, че член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз 

постановява забраната на каквото и да било нечовешко и унизително отношение; 

Г. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) се 

основават на основните права на човека и представляват съществен елемент от 

човешкото достойнство1; като има предвид, че отказът на животоспасяващ аборт 

представлява сериозно нарушение на правата на човека; 

Д. като има предвид, че въпреки постигнатия известен напредък в някои области през 

последните години, една от всеки две жени в някакъв момент от живота си е била 

обект на една или повече форми на сексуален тормоз, а една от всеки три жени в ЕС 

след 15-годишна възраст е била обект на физическо и/или сексуално насилие в 

някакъв момент от своя живот 2;  като има предвид, че близо 500 000 жени в ЕС са 

били подложени на генитално осакатяване на жени 3, и като има предвид, че 

насилието срещу жени и момичета е основна пречка пред равенството между 

половете и представлява нарушение на основните права, като продължава да бъде 

една от най-разпространените форми на нарушение на правата на човека в ЕС; 

Е. като има предвид, че според констатациите в проучване, проведено от Агенцията на 

Европейския съюз за основните права през 2014 г. – по-голямата част от жените, 

жертви на насилие, не съобщават за случилото се в полицията; 

                                                 
1  Програма за действие на МКНР, § 7.2 и 7.3.  
2  Агенцията за основните права на Европейския съюз (FRA) "Насилието срещу жени: проучване в 

рамките на ЕС" Основни резултати“ (2014 г.) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-

main-results_en.pdf 
3  Както се посочва от Европейската комисия в проучване, озаглавено „Действия на Европейската 

комисия за борба с насилието срещу жени“ (януари 2015 г.). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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Ж. като има предвид, че насилието срещу жени като форма на дискриминация по полов 

признак не е изрично установено в европейското право и присъства само в три 

национални правни системи (на Испания, Швеция и Германия), и в резултат на това 

насилието срещу жените не се разглежда като съществен въпрос по отношение на 

равенството между половете; като има предвид, че държавите членки определят 

насилието срещу жените и насилието, основано на пола, в зависимост от 

конкретния случай, като определенията в националното законодателство варират в 

широки граници, което прави данните несъпоставими; 

З. като има предвид, че наказанието на извършителите на престъпления със 

съответните присъди със сигурност представлява възпиращо средство за 

нарушителите на основните права, но основната цел продължава да бъде 

предотвратяването (чрез действия в сферата на образованието и културата), а не 

последващите действия;  

И. като има предвид, че насилието срещу жените е най-разпространеното нарушение 

на основните права в Европейския съюз и в целия свят, и като има предвид, че то 

засяга всички обществени слоеве независимо от възрастта, образованието, 

доходите, социалното положение и държавата на произход или пребиваване и 

представлява основна пречка пред равенството между жените и мъжете; 

Й. като има предвид, че жените и момичетата са подложени на насилие, което включва 

физическо и психологическо насилие, изнасилване, малтретиране на деца, 

злоупотреби, свързани с религиозни или други убеждения, сексуален тормоз и 

действия по преследване, и домашно насилие, включително поради новите 

технологии и интернет, с езика на женоненавистничеството, със заплахи и онлайн 

обиди, и като има предвид, че в някои случаи посоченото насилие води до убийства 

на жени и/или така наречените престъпления на честта, които представляват 

нарушение на основното право на жената на достойнство, равно третиране и достъп 

до правосъдие, установено от ООН; като има предвид, че жените и момичетата имат 

право на равно упражняване и защита на всички  основни свободи в политическата, 

икономическата, социалната, културната, гражданската и всяка друга област1; 

K. като има предвид, че достъпът до правосъдие е човешко право, както и че равният 

достъп до правосъдие за мъжете и жените е от основно значение за постигане на 

равенство между половете; като има предвид, че жените често са изправени пред 

социално-икономически пречки за достъп до правосъдие, като например 

икономическа зависимост, липса на финансови ресурси или правна помощ, и 

културни стереотипи, създаващи страх и срам, и пред процесуални пречки в 

правосъдието, като продължително наказателно производство, дискриминационни 

практики и нисък процент на присъди; като има предвид, че жените и момичетата с 

увреждания, живеещите в селски райони, принадлежащите към малцинства, 

мигранти, бежанци или ЛГБТИ, могат да срещнат по-голяма предубеденост от 

страна на институциите по отношение на достъпа им до правосъдие, отколкото 

други жени; 

                                                 
1 Членове 1 и 3 от Декларацията на ООН за премахване на насилието срещу жени, приета на 20 декември 

1993 г. (A/RES/48/104). 
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Л. като има предвид, че трафикът и сексуалната експлоатация на жените и децата 

представляват явно нарушение на човешките права, човешкото достойнство и 

основните законови и демократични принципи; като има предвид, че днес жените са 

по-уязвими към тези заплахи поради по-високата икономическа несигурност и по-

високия риск от безработица и бедност; 

M. като има предвид, че на пазара на труда, който е традиционно разделен по полов 

признак, трудността на съвместяването на професионалния и семейния живот, 

подценяването на уменията и труда на жените са сред сложните причини за 

съществуващата разлика в заплащането и пенсиите на двата пола; 

Н. като има предвид, че дискриминацията по пол засяга участието на пазара на труда 

на жените и особено на по-възрастните жени, самотните родители, жените с 

увреждания, жените мигранти и жените от етнически и културни малцинства; 

О. като има предвид, че масовият достъп до интернет увеличава възможностите за 

извършване действия, нарушаващи физическата и морална неприкосновеност на 

жените, например чрез онлайн склоняване; 

П. като има предвид, че все още продължава дискриминацията въз основа на пола, 

която оказва тежки последици върху личния, семейния и професионалния живот и 

че това често се случва в сферата на образованието, обучението и услугите; като 

има предвид, че сред жените често се регистрират случаи на множествена 

дискриминация на основание, различно от пола, като например етнически произход, 

вяра, класа, сексуална ориентация, религия и увреждания; 

Р. като има предвид, че икономическата криза и политиките на строги икономии, 

прилагани в много държави членки, наложиха свиване на наличните бюджети и 

намаляване на обществените услуги за подпомагане на жертвите на насилие срещу 

жени, което оказа отрицателно въздействие, водещо до накърняване на основните 

права и излагане на жените на повишен риск от обедняване, изолация, 

дискриминация и насилие;   

1. настоятелно призовава Комисията да включи СРЗП като основни права на човека в 

следващата здравната стратегия на ЕС, за да се гарантира съгласуваност между 

вътрешната и външната политика на ЕС по отношение на основните права, за което 

беше призована от Парламента на 10 март 2015 г.1; 

2. призовава Комисията и държавите членки да признаят правото на достъп до 

безопасни и модерни противозачатъчни средства и сексуално образование в 

училищата; 

3. призовава държавите членки да гарантират прилагането на национални стратегии за 

зачитане и защита на сексуалното и репродуктивното здраве на жените и техните 

права в тази област; подчертава ролята на Съюза за повишаването на 

информираността и насърчаването на най-добрите практики по този въпрос, като се 

има предвид, че здравето е основно човешко право, което е от съществено значение 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0050. 
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за упражняването на другите човешки права; 

4. призовава Комисията да посочи конкретни мерки, които държавите членки могат да 

предприемат за борба с множествената дискриминация; 

5. призовава Комисията да насърчи стратегия и план за действие за борба срещу 

всички форми на насилие, основано на полова принадлежност и хомофобия, като 

укрепи превенцията и гарантира защита и подкрепа за жертвите, като специално 

внимание бъде отделено на най-уязвимите лица, като малолетни и непълнолетни, 

възрастни хора, хора с увреждания, бежанци, лица, търсещи убежище, и жертви на  

дискриминация; призовава Комисията да представи конкретна и амбициозна 

стратегия за за периода след 2015 г. в областта на равенството между половете ; 

6. призовава държавите членки да създадат мрежи от центрове, осигуряващи подкрепа 

и подслон за жените, които са жертви на трафик и проституция, като гарантират, че 

те получават психологическа, медицинска, социална и правна помощ и подкрепа за 

намирането на стабилна работа и съпътстващите я права; 

7. категорично осъжда всяко психологическо и физическо насилие, включително 

сексуално насилие, извършвано срещу жени; призовава ЕС и държавите членки да 

гарантират, че жертвите получават помощ и закрила; 

8. призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2012/29/ЕС, 

установяваща минимални стандарти относно правата, подкрепата и защитата на 

жертвите на престъпления и Директива 2011/99/ЕС относно Европейската заповед 

за защита; 

9. счита, че проявите на насилие срещу жените, като например убийствата на честта, 

браковете между деца, трафикът на жени, гениталното осакатяване на жени и 

домашното насилие, представляват тежки нарушения на правата на човека, които в 

никакъв случай не следва да бъдат оправдавани чрез религия, култура и традиции; 

10. подчертава, че с цел провеждане на ефективна борба с насилието срещу жените и 

безнаказаността е необходима промяна в отношението към жените и момичетата в 

обществото, където жените твърде често се представят в подчинени роли, а 

насилието срещу тях твърде често се толерира или подценява; 

11. призовава държавите членки да гарантират по-лесен достъп до правосъдие за 

жените, жертви на насилие, като същевременно насърчават обмена на добри 

практики; 

12. подчертава необходимостта от справяне с основаващите се на полова 

принадлежност пречки за получаване на правосъдие в държавите членки, както в 

социално-икономически план, така и в процесуално отношение, и призовава 

Комисията и държавите членки да предприемат мерки за тяхното премахване; 

призовава Комисията и държавите членки да подобрят събирането на данни по 

полов признак относно пречките, свързани с правосъдието. 

13. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да ратифицират 
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Истанбулската конвенция, която е мощен инструмент за всестранно 

противодействие на насилието срещу жени и момичета, включително семейното 

изнасилване, домашното насилие и гениталното осакатяване на жени; 

14. изразява сериозна загриженост във връзка с  продължаващите практики на 

генитално осакатяване, които са тежка форма на насилие срещу жените и 

момичетата и представляват неприемливо нарушение на тяхното право на 

физическа неприкосновеност; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да 

проявяват изключителна бдителност във връзка с тези практики в рамките на 

техните граници, както и да ги прекратят възможно най-бързо; призовава по-

специално държавите членки да възприемат твърд и възпиращ подход чрез 

обучение на лицата, работещи с мигранти и чрез систематично и ефективно 

преследване и наказване на извършителите на генитално осакатяване, към което не 

трябва да се проявява никаква толерантност; подчертава, че това следва да  се 

извършва паралелно с кампании по информиране и повишаване на осведомеността, 

насочени към засегнатите групи; приветства факта, че законодателството на ЕС в 

областта на предоставянето на убежище разглежда жертвите на генитално 

осакатяване като уязвими лица и включва гениталното осакатяване сред критериите 

за предоставяне на убежище; 

15. призовава институциите на ЕС и държавите членки да разгледат, като отчетат 

измерението на пола, въздействието върху основните права на предлаганите или 

реализираните мерки за строги икономии и като вземат предвид 

непропорционалното въздействие на мерките за икономии върху жените; призовава 

институциите на ЕС да предприемат незабавно коригиращи действия, когато 

мерките за строги икономии са повлияли отрицателно върху икономическите, 

социалните и културните права на жените; 

16 отбелязва, че твърде много жени продължават да бъдат жертва на сексуален тормоз 

на работното място във всички сегменти на пазара на труда; призовава държавите 

членки да провеждат кампании за повишаване на информираността в тази връзка, 

насочени както към частния, така и към държавния сектор; призовава държавите 

членки също така да се борят срещу безнаказаността в тази сфера; 

17. изразява загриженост по повод недостатъчното представителство на жените в 

процесите за вземане на решения, в предприятията и в управителните им съвети, в 

сферата на науката и политиката, както на национално, така и на международно 

равнище (големи предприятия, национални и европейски избори), и най-вече на 

местно равнище;  призовава жените да бъдат подкрепяни в професионалното им 

развитие и в усилията им да получат достъп до отговорни длъжности, и призовава 

европейските институции да обърнат повече внимание на данните, които сочат, че 

едва 17,8 % от членовете на управителните съвети на големите дружества с 

публично участие и регистрираните на фондовия пазар са жени;  

18. приветства факта, че докладът относно прилагането на Хартата на основните права 

съдържа параграф за директивата за подобряване на баланса между половете сред 

директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 

търговия, като начин за насърчаване на основните права с цел постигане на 
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истинско равенство между жените и мъжете в съветите на директорите; 

19. призовава Комисията да повишава осведомеността на обществеността с цел 

стимулиране на култура на уважение и толерантност към всички форми на 

дискриминация по отношение на жените; 

20. отбелязва, че повече от половината от всички завършили висше образование са 

жени; счита, че докато не бъде постигнато равно представителство на мъжете и 

жените на длъжностите, на които се вземат решенията, в това отношение следва да 

бъдат предприети мерки за положителна дискриминация; приканва държавите 

членки да предприемат всички необходими мерки за насърчаване на назначаването 

на жени на високи постове; 

21. отбелязва, че разликите в заплащането на мъжете и жените представляват 

неприемлива дискриминация и противоречат на Договорите на ЕС (член 157 от 

ДФЕС); изразява съжаление относно факта, че в ЕС жените продължават да 

получават средно с 16 % по-малко от мъжете за един и същ труд; настоятелно 

призовава държавите членки да гарантират прилагането на принципа за равно 

заплащане за равен труд във всички сегменти на пазара на труда; 

22. призовава Комисията да осъществява постоянен мониторинг на зачитането на 

основните права с разделяне на данните въз основа на мъжкия или женския пол; 

23. призовава държавите членки да предоставят независимост и финансова 

самостоятелност на националните институти за равенство между половете, така че 

те да могат да наемат необходимия им персонал и да осъществяват авторитетна 

дейност; подчертава колко важно е държавите членки да си сътрудничат с 

Парламента в работата по равенството между половете за изпълнение на плановете 

за действие и целевите препоръки по отношение на насърчаването на равенството, 

борбата срещу насилието спрямо жените и постигането на по-високо равнище на 

приобщаване на жените в обществото независимо от държавата членка, в която те 

се намират;  

24. призовава Комисията да увеличи финансирането за проектите и партньорствата 

между държавите членки и НПО с признат опит в оказването на помощ на жени, 

които са жертви на трафик и проституция; 

25. призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид демографските 

тенденции и промените в размера и състава на домакинствата при изготвянето на 

своите политики в областта на данъчното облагане, социалната сигурност и 

обществените услуги; отбелязва, че броят на едночленните домакинства нараства в 

повечето държави – членки на ЕС, но повечето политики пряко или непряко ги 

дискриминират и незаслужено ги поставят в неблагоприятна позиция; счита, че 

хората не трябва да бъдат възнаграждавани, нито наказвани заради конкретния 

размер и състав на домакинството, към което принадлежат; поради това призовава 

за политики, които да са неутрални по отношение на размера или състава на 

домакинствата; 

26. призовава държавите членки и институциите на ЕС да сътрудничат с Европейския 
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институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за 

основните права в името на общата воля да се борят заедно срещу насилието и 

дискриминацията въз основа на пола. 

27. призовава държавите членки да реагират по-силно на троловете в социалните 

медии, които засягат непропорционално жените с онлайн тормоз; 

28. призовава Комисията и държавите членки да признаят и насърчат ролята на 

формалното и неформалното образование в усилията им за постигане на равенство 

между половете чрез овластяване на жените и хората, които се определят като 

ЛГБТИ, като по този начин защитават основните им права; 

29. призовава държавите членки да преразгледат своите национални законодателства и 

да отменят разпоредбите, които дискриминират жените, какъвто беше неотдавна 

случаят във връзка с разпоредбите, регламентиращи националния пенсионен режим 

на една от държавите членка, които определяха „нормалната пенсионна възраст“ по 

различен начин в зависимост от пола на съответното лице, а по отношение на 

заявителите жени – в зависимост от броя на децата, отгледани от тях1; 

30. призовава ЕС и държавите членки да признаят неотменимите права на жените и 

момичетата на телесна неприкосновеност и самостоятелно вземане на решения. 

                                                 
1 Решение на Съда на Европейския съюз от 11 април 2013 г. по дело Blanka Soukupová с/у Ministerstvo 

zemědělství, EU:C:2013:223. 
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