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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО 
СЪВЕТА 

относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за 

положението на жените 

(2017/0000(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Констанс 

Льо Грип от името на групата PPE и от Мария Арена от името на групата S&D, 

относно приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за 

положението на жените (B8-1365/2016), 

– като взе предвид 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените и 

нейната приоритетна тема „Икономическото овластяване на жените в 

променящия се свят на труда“, 

– като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в 

Пекин през септември 1995 г., декларацията и платформата за действие, приети в 

Пекин, както и последващите заключителни документи от специалните сесии на 

ООН „Пекин+5“, „Пекин+10“, „Пекин+15“ и „Пекин+20“ относно по-нататъшни 

действия и инициативи за прилагане на Пекинската декларация и платформа за 

действие, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г., 2 март 2010 г. и 9 

март 2015 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми 

на дискриминация по отношение на жените, 

– като взе предвид член 134, параграф 3 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 

половете (А8-0000/2017), 

А. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е фундаментален 

принцип на Европейския съюз, заложен в Договора за Европейския съюз, и една 

от неговите цели и задачи, и като има предвид, че ЕС също така се ръководи от 

този принцип в своите външни действия, тъй като двете измерения следва да 

бъдат координирани; 

Б. като има предвид, че равенството между половете е не само основно право на 

човека, но и предпоставка за напредък в развитието и намаляване на бедността, 

както и необходима основа за един мирен, благоденстващ и устойчив свят; 

В. като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие е постигането на равенство 

между половете и овластяването на всички жени и момичета по целия свят; като 

има предвид, че овластяването на жените означава да им се даде възможност да 

получат повече власт и контрол над своя живот; 

Г. като има предвид, че жените са важни стопански субекти в световен мащаб и 
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икономическото участие на жените може да създава растеж за икономиките и 

работни места и да изгражда приобщаващо благосъстояние; като има предвид, че 

страните, които ценят и овластяват жените да участват пълноценно в пазара на 

труда и вземането на решения, са по-стабилни, благоденстващи и сигурни; 

Д. като има предвид, че 20 години след Пекин, въпреки солидните доказателства, че 

овластяването на жените е от основно значение за намаляване на бедността, 

насърчаване на развитието и решаване на най-належащите световни 

предизвикателства, правителствата от ЕС признаха, че никоя държава не е 

напълно постигнала равенство между жените и мъжете и овластяване на жените и 

момичетата, че напредъкът е бавен и неравномерен, че продължава да има 

сериозни пропуски и форми на дискриминация и че нови предизвикателства са 

възникнали при прилагането на 12-те ключови области на загриженост от 

платформата за действие; 

Е. като има предвид, че ЕС играе важна роля за подпомагане на овластяването на 

жените и момичетата в рамките на ЕС, както и в световен мащаб, с политически и 

финансови средства; 

1. отправя следната препоръка до Съвета: 

 Общи условия за овластяване на жените и момичетата 

a) да потвърди своя ангажимент към Пекинската платформа за действие и 

към набора от описани в нея действия за постигане на равенство между 

половете; 

б) да насърчава политики за инвестиране в достъпа на жените и на 

момичетата до образование и професионално обучение и да премахва 

неравенствата между половете в тези области; 

в) да води борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета в 

обществената и частната сфера като сериозно нарушение на тяхната 

физическа и психологическа неприкосновеност, което ги възпрепятства 

да реализират пълния си потенциал; 

г) да разработва политики за насърчаване и подкрепа на достойния труд и 

пълната заетост за всички жени; 

д) да осигурява всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно 

здравеопазване и репродуктивни права, както е договорено в програмата 

за действие от Международната конференция за населението и 

развитието, Пекинската платформа за действие и заключителните 

документи от конференциите за нейното преразглеждане; 

Укрепване на икономическото овластяване на жените и преодоляване на 

пречките на пазара на труда 

е) да призове всички страни по Конвенцията за премахване на всички 

форми на дискриминация по отношение на жените да я ратифицират и 
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приложат, като обръщат специално внимание на членове 1, 4, 10, 11, 13, 

14 и 15; 

ж) да насърчава всички страни да въведат политики и закони за гарантиране 

на равно заплащане за равен труд и за труд с равна стойност; 

з) да работи за политики в подкрепа на развитието на предприемачеството 

сред жените в контекста на достойния труд и премахването на всички 

пречки пред създаването от жени на предприятия, включително при 

финансиране или достъп до кредитиране и пазари; 

и) да насърчава нови инвестиции в инфраструктура за социални грижи, 

образование и здравеопазване, както и в обществено предоставяне на 

достъпни, финансово приемливи и качествени грижи за деца и за 

нуждаещи се от грижи лица; 

й) да подкрепя политики, които благоприятстват равнопоставеното 

споделяне на домашните отговорности и отговорностите за полагане на 

грижи между жените и мъжете; 

к) да подкрепя създаването на конвенция на МОТ, която да установи 

международен стандарт за преодоляване на основаното на пола насилие 

на работното място; 

л) да насърчава жените и момичетата чрез кампании за повишаване на 

осведомеността и програми за подпомагане да развиват академични и 

научноизследователски кариери във всички научни области, с особен 

акцент върху технологиите и цифровата икономика; 

м) да осигурява съгласуваност между външните политики на ЕС и целите за 

устойчиво развитие; 

Гарантиране на равно участие на жените на всички равнища на вземане на 

решения 

н) да защитава гражданските и политическите права и да подкрепя 

осигуряването на баланс между половете при вземането на решения на 

всички равнища, включително вземането на политически решения, 

икономическата политика и икономическите програми, стопанската или 

академичната дейност; 

о) да включва социалните партньори в процеса на вземане на икономически 

решения; 

п) да укрепва лидерството и участието на жените в процесите на вземане на 

решения при разрешаването на конфликти и постконфликтни ситуации и 

да осигурява за държавите, които се възстановяват от конфликти, достъпа 

на жените до работни места и пазари, което е съществено важно за 

стабилността; 
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Мерки относно нуждите на най-маргинализираните жени 

р) да улеснява собствеността върху земя и достъпа до кредитиране за 

жените в селските райони, за да им се даде възможност да придобиват 

икономическа независимост и пълноценно да участват в развитието на 

селските райони и да се възползват от това развитие; 

с) да призове за включване на организациите на жените в селските райони 

във формирането на политики на местно, регионално, национално и 

глобално равнище, особено когато животът им може да бъде засегнат от 

съответните решения; 

т)  да призове за ратифициране и прилагане на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания, включително на член 6 от нея, озаглавен 

„Жени с увреждания“; 

у) да подчертава правото на работещите жени мигранти, и особено на 

домашните работнички мигранти, на достойни условия на труд; 

Изразходване на средства за тези ангажименти в разходи и осигуряване на 

по-голяма видимост за тях 

ф) да мобилизира ресурсите, необходими за осъществяване на 

икономическите права на жените и намаляване на неравнопоставеността 

между половете, включително чрез използване на съществуващите 

инструменти на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки; 

х) да гарантира пълното включване на Парламента и неговата комисия по 

правата на жените и равенството между половете в процеса на вземане на 

решения относно позицията на ЕС по време на 61-вата сесия на 

Комисията на ООН за положението на жените; 

2. възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и – за 

сведение, на Комисията. 


