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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

относно стратегията на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Европейският парламент,

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

– като взеха предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

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

– като взе предвид съществуващите 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 
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 предложението на Комисията от 14 март 2012 г. за директива на 

1Директива 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.
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.
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Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете 
сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, и свързани с това мерки (Директива относно жените в 
управителните съвети) (COM(2012)0614),

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

– 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 пола9,

– 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.

– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните 
реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС10,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2019 г. относно равенството 
между половете и данъчните политики в ЕС11,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно равенството между 
половете в търговските споразумения на ЕС12,

– като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно 
икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС13,

– 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 жените14,

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2017 г. относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз през 2014—2015 г.15,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно насърчаването 

9 Приети текстове, P9_TA(2019)0080.
10 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
11 Приети текстове, P8_TA(2019)0014.
12 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 9.
13 ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 6.
14 ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 60.
15 ОВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 49.
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на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на 
психичното здраве и клиничните изследвания16,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2018 г. относно жените, 
равенството между половете и справедливостта в областта на климата17,

– като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно равенството 
между половете и предоставянето на възможности за заемане на ръководни 
длъжности на жените в ерата на цифровите технологии18,

– 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.19,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2019 г. относно 
икономики с равенство между половете в ЕС: пътят напред,

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права и по-конкретно 
принципи 2 и 9 от него,

– като взе предвид втория план за действие на ЕС в областта на равенството между 
половете и съвместния работен документ, озаглавен „Gender Equality and 
Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU 
External Relations 2016-2020“ (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 Пекинската декларация и платформа за действие, както и 
декларациите, приети в рамките на срещите на ООН на високо равнище „Пекин + 
5“, „Пекин + 10“, „Пекин + 15“, и „Пекин + 20“,

– като взе предвид проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните 
права, озаглавено „Насилието срещу жените: общоевропейско проучване“, 
публикувано през март 2014 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 05 март 2020 г., озаглавено „Съюз 
на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020—2025 г.)“ 
(COM(2020)0152),

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

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията 
по култура и образование, както и на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че правото на равно третиране е определящо основно право, 

16 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 99.
17ОВ C 458, 19.12.2018 г, стр. 34.
18 ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 44.
19 OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 2.
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признато в Договорите на Европейския съюз и в Хартата на основните права;

Б. като има предвид, че структурите и стереотипите по целия свят увековечават 
неравенството, и като има предвид, че преодоляването на тези структури и 
стереотипи ще доведе до напредък в областта на равенството между половете; 
като има предвид, че е необходимо силно движение на правата на жените, за да се 
поддържат демократичните ценности, основните права и по-специално правата на 
жените, и като има предвид, че заплахите за правата на жените представляват 
също така заплаха за демокрацията;

В. като има предвид, че ЕС е приел важно законодателство и е предоставил ключови 
импулси за постигане на равенство между половете; като има предвид обаче, че 
тези усилия се забавиха през последните години, докато движенията, които се 
противопоставят на политиките в областта на равенството между половете и 
правата на жените, процъфтяват; като има предвид, че тези движения се опитват 
да окажат влияние върху националните и европейските политики;

Г. като има предвид, че насилието над жени във всичките му форми представлява 
нарушение на правата на човека и е една от най-големите пречки пред 
постигането на равенство между половете; като има предвид, че животът без 
насилие е предварително условие за равенството; като има предвид, че 
кампаниите за дезинформация относно равенството между половете също така се 
съсредоточават върху въпроса за насилието срещу жени, както се вижда във 
връзка с Конвенцията от Истанбул;

Д. като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипите все още 
оказват влияние върху разделението на труда в домакинството, в образованието, 
на работното място и в обществото като цяло; като има предвид, че неплатеният 
труд, свързан с полагането на грижи, най-вече извършван от жени, допринася за 
разликата в заплащането и в пенсиите; като има предвид, че мерките за постигане 
на равновесие между професионалния и личния живот, като например 
Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот, са 
важни първи стъпки, но трябва да бъдат допълнени с допълнителни мерки, за да 
се привлекат повече мъже в неплатен труд и да се насърчи модел на равенство 
между печелещите възнаграждение и полагащите грижи;

Е. като има предвид, че участието на жените на пазара на труда не гарантира 
тяхното равнопоставено участие в процеса на вземане на решения и следователно 
ограничава потенциала на жените да променят икономическите, политическите, 
социалните и културните структури;

Ж. като има предвид, че бедността в Европа засяга непропорционално жените, по-
специално самотните майки, жените с увреждания, възрастните, мигрантите и 
жените от етническите малцинства;

З. като има предвид, че въздействието на изменението на климата се претърпява по 
различен начин от жените, тъй като те са по-уязвими и 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 междусекторната 
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перспектива;

И. като има предвид, че достъпът до изчерпателна и съобразена с възрастта 
информация и до образование в областта на сексуалната култура и 
взаимоотношенията, както и достъпът до сексуално и репродуктивно 
здравеопазване са от съществено значение за постигането на равенство между 
половете;

Й. като има предвид, че Индексът за равенство между половете за 2019 г. разкрива 
наличието на упорити форми на неравенство между мъжете и жените в сектора на 
цифровите технологии; като има предвид, че преодоляването на неравенството 
между половете в областта на цифровите технологии и гарантирането на 
цифровите права на жените е от първостепенно значение, като се има предвид 
наличието на дискриминация, произтичаща от необективни набори от данни, 
модели и алгоритми в изкуствения интелект (ИИ); като има предвид, че 
програмистите в областта на ИИ трябва да са наясно с несъзнателната 
пристрастност и стереотипите, за да се избегне възпроизвеждането и укрепването 
им; като има предвид, че преобразуването и цифровизацията на пазара на труда и 
икономиката могат да задълбочат съществуващите икономически различия и 
сегрегацията на пазара на труда;

К. като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете, 
бюджетирането, съобразено с равенството между половете, и оценките на 
въздействието върху равенството между половете са основни инструменти за 
постигане на равенство между половете във всички области на политиката на ЕС;

Общи бележки

1. приветства приемането на съобщението на Комисията, озаглавено „Съюз на 
равенство: Стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г.“, 
представена навреме през първите 100 дни от новата Комисия, като силен знак за 
политическа ангажираност с европейските политики в областта на равенството 
между половете и като решителна, ясна и амбициозна политическа рамка за 
противодействие на атаките срещу правата на жените и равенството между 
половете; подчертава значението на избрания двоен подход, състоящ се от 
целенасочени мерки и последователно прилагане на интегрирането на принципа 
на равенство между половете и интерсекционалността като междусекторни 
принципи, и приветства силната връзка между сферите на работа и премахването 
на стереотипите, предразсъдъците по отношение на пола и дискриминацията;

2. приветства обявяването на няколко допълващи се стратегии и призовава за 
стратегическа рамка за свързването им и за приемането на междусекторен подход 
във всички тях;

3. изразява съжаление, че стратегията остава неясна по въпроса за сроковете за 
няколко силно приветствани мерки; поради това призовава Комисията да 
определи конкретни срокове и допълнителни целенасочени действия, както и 
насоки относно начините за ефективно прилагане на комбинирания подход;
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Изкореняване на насилието над жени

4. подкрепя плана на Комисията да продължи да настоява за ратифицирането в 
целия ЕС на Конвенцията от Истанбул; подчертава в този контекст 
необходимостта от специфични мерки за преодоляване на съществуващите 
различия между държавите членки; обръща внимание обаче на факта, че няколко 
опита за убеждаване на държави членки, които не са склонни да приемат, вече са 
се провалили; следователно горещо приветства намерението на Комисията да 
предложи през 2021 г. мерки за постигане на целите на Конвенцията от Истанбул, 
ако присъединяването към нея на ЕС продължава да бъде блокирано; призовава за 
предприемането на подготвителни действия за стартирането на допълнителни 
правно обвързващи мерки за премахване на насилието срещу жени; силно 
приветства планираното разширяване на обхвата на определенията за особено 
тежки престъпления съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС, но призовава за 
включването на всички форми на насилие, основано на пола, за да се възприеме 
проактивен подход и да се положат основите за приемането на директива на ЕС 
по този въпрос;

5. приветства плана за внасяне на допълнителна препоръка относно 
предотвратяването на вредните практики и за създаване на мрежа на ЕС за 
предотвратяване както на основаното на пола насилие, така и на домашното 
насилие; изисква прилагането на определенията и целите на Конвенцията от 
Истанбул и постоянното включване организациите за защита на правата на 
жените и на организациите на гражданското общество;

6. подчертава обхвата и въздействието на насилието и тормоза на работното място; 
посочва, че по-специално лицата, полагащи неформални грижи, домашните 
работници и селскостопанските работници не разполагат със закрила и поради 
това призовава държавите членки да приемат конвенции № 190 и 189 на 
Международната организация на труда (МОТ) с цел укрепване на правата на 
работниците, особено на жените, в неформалната икономика;

7. приветства предложените конкретни мерки за справяне с кибернасилието; 
призовава за задължителни законодателни мерки за борба с тези форми на 
насилие и за оказване на подкрепа на държавите членки при разработването на 
инструменти за обучение на полицейските сили, съдебната система и сектора на 
информационните и комуникационните технологии;

8. настоятелно призовава Комисията да представи дългоочакваната стратегия на ЕС 
за изкореняване на трафика на хора и подчертава необходимостта от ясна 
насоченост по отношение на пола, тъй като жените и момичетата са най-засегнати 
и са обект на трафик с цел сексуална експлоатация; настоява, че е важно да се 
включат мерки и стратегии за намаляване на търсенето;

9. приветства обявяването на ново проучване в целия ЕС относно разпространението 
и динамиката на насилието срещу жени;



PR\1202772BG.docx 9/13 PE650.408v01-00

BG

Жените и икономиката

10. подкрепя преразглеждането на целите от Барселона; призовава за финансова 
подкрепа и споделяне на най-добри практики между държавите членки, които все 
още не са постигнали целите; приветства освен това разработването на насоки за 
държавите членки относно справянето с финансовите демотивиращи фактори във 
връзка със социалните, икономическите и данъчните политики;

11. приветства ангажимента на Комисията о края на 2020 г. да предложи 
задължителни мерки за прозрачност по отношение на заплащането; изтъква обаче, 
че въпросът за равното заплащане за равен труд или за труд с равна стойност в 
различните професионални сектори все още се нуждае от внимание; настоятелно 
препоръчва включването на принципа за равно заплащане за труд с равна 
стойност между мъжете и жените, който може да се определи по следния начин: 
„Счита се, че работата е с равна стойност, ако въз основа на сравнение между две 
групи работници, които не са били съставени по произволен начин, извършената 
работа е сравнима, като се вземат предвид фактори като условията на труд, 
степента на отговорност, предоставена на работниците, и физическите или 
умствените изисквания на работата“; посочва, че за тази цел трябва да бъдат 
разработени недискриминиращи по признак пол инструменти за оценка на 
работата и критерии за класификация;

12. настоятелно призовава Комисията да проведе кампания за повече жени на 
позиции, свързани с вземането на икономически решения, като подчертае 
икономическите и социалните предимства от този подход и като споделя най-
добри практики, за да се деблокира Директивата относно жените в управителните 
съвети;

13. приветства подкрепата за равенството между половете в органи с изборни 
позиции като Европейския парламент и подчертава, че тя трябва да служи като 
модел за подражание в това отношение;

Цифрови политики за равенство между половете

14. изразява съжаление относно недостатъчното представителство на жените в 
сектора на ИКТ и изтъква риска от това по този начин да бъдат утвърждавани и 
възпроизвеждани стереотипите и предубежденията по отношение на пола чрез 
програмиране на ИИ и други програми; призовава технологиите и изкуственият 
интелект да бъдат преобразувани в инструменти в борбата за премахване на 
свързаните с пола стереотипи и за овластяване на момичетата и жените да 
навлизат в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката 
(НТИМ), както и в областта на образованието в областта на ИКТ, както и да 
останат на тези професионални поприща;
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Интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики на 
ЕС и финансиране на политиките за равенство между половете

15. отново подчертава значението на интегрирането на принципа на равенство между 
половете като систематичен подход за постигане на равенство между половете; 
поради това приветства новосъздадената работна група на Комисията по 
въпросите на равенството; подчертава значението на прозрачността и участието 
на организациите за защита на правата на жените и на организациите на 
гражданското общество; настоятелно призовава Комисията да включи 
разпоредби, които да направят задължително отчитането на данните от работната 
група за генералните дирекции;

16. настоятелно призовава интегрирането на принципа на равенство между половете 
да бъде включено в политиките на ЕС в областта на околната среда и климата, 
като например „Зеления пакт“, да се гарантира финансова и институционална 
подкрепа, експертни познания по въпросите на равенството между половете, 
както и силни политически мерки за насърчаване на равното участие на жените в 
органите за вземане на решения и в политиката в областта на климата на 
национално и местно равнище, както и да бъдат дадени признание и подкрепа на 
жените и момичетата като носители на промяна;

17. отбелязва, че данъчните политики оказват различно въздействие върху 
различните видове домакинства; подчертава, че индивидуалното данъчно 
облагане е от основно значение за постигането на данъчна справедливост за 
жените;

Противопоставяне на реакционизма спрямо равенството между половете

18. изтъква отново необходимостта от редовен обмен между държавите членки и 
Комисията относно аспекти, свързани с равенството между половете в областта на 
здравеопазването, включително насоки за всестранно образование по въпросите 
на пола и взаимоотношенията, чувствителни към аспектите на пола отговори на 
епидемиите и сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП); призовава 
Комисията да включи СРЗП в следващата си здравна стратегия на ЕС и да 
подкрепи държавите членки в осигуряването на висококачествени и с нисък праг 
на достъп здравни услуги;

19. изисква подкрепа за защитниците на правата на жените и организациите за защита 
на правата на жените в ЕС и в световен мащаб; призовава за постоянно 
наблюдение на актуалното състояние във връзка с правата на жените и 
дезинформацията относно политиките за равенство между половете във всички 
държави членки и за система за тревога, която да сигнализира за регресия; 
призовава Комисията да подкрепя проучвания, които анализират въздействието 
на атаките и кампаниите за дезинформация относно правата на жените и 
равенството между половете, и призовава Комисията да анализира техните 
първопричини, да разработи фактически проверки и информационни кампании за 
противопоставяне на тази пропаганда;
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Равенство между половете в рамките на външните отношения 

20. призовава за съгласуваност между и взаимно укрепване на вътрешните и 
външните политики на ЕС по отношение на интегрирането на принципа на 
равенство между половете, с оглед противопоставяне на свързаните с пола 
стереотипи и норми, както и на вредните практики и дискриминационните закони, 
посредством външните отношения;

21. приветства ангажимента на Комисията да гарантира включването на специална 
глава относно търговията и равенството между половете в осъвремененото 
споразумение за асоцииране между Чили и ЕС и да насърчава и подкрепя 
включването на такива глави във всички следващи търговски и инвестиционни 
споразумения на ЕС,

°

° °

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

Тази година, за да се отбележи 25-ата годишнина от приемането на целите, определени 
в Пекинската платформа за действие, ще бъдат извършени различни оценки по целия 
свят, за да се определи какъв напредък е постигнат по отношение на равенство между 
половете. Тези оценки ще покажат още веднъж много ясно, че истинското равенство 
между половете, което обхваща всички сфери на живота, напредва едва-едва и 
неравенствата между половете продължават да съществуват необезпокоени от всички 
наши усилия.

Насилието срещу жени и дори убийствата на жени продължават да бъдат ежедневна 
реалност, икономическата независимост на жените все още не е гарантирана поради 
силната сегрегация в образованието и на пазара на труда, неравното заплащане и 
товарът на неплатената работа, свързана с полагането на грижи, тежат главно върху 
жените. Освен това изключването на жените от позиции, свързани с вземане на 
решения, продължава. Позициите в политиката, икономиката и културата, които биха 
могли да доведат до промяна и включват възможността за промяна на тези 
(структурни) неравенства, не се разпределят поравно между половете.

Индексът за равенство между половете на ЕС, изготвен от Европейския институт за 
равенство между половете и в който ЕС получава средна стойност от 67,4 точки от 
общо 100, показва, че ЕС е изминал малко повече от половината път към пълно 
равенство и следователно подкрепя горепосочените предположения.

Постигането на равенство между половете беше възпрепятствано от мерките и 
последиците от икономическата криза и липсата на политическа воля за превръщането 
му в приоритет въпреки препятствията през последното десетилетие. Днес то трябва да 
се изправи пред оркестрираните в няколко държави членки нарочни нападения и 
враждебни реакции, които защитават статуквото, вместо да се движат напред. 
Благодарение на силното движение на гражданите в някои държави членки 
заплашителните регресивни мерки в редица държави не можаха да бъдат приети (поне 
не на хартия), а искането за пълна равнопоставеност и допълнителни мерки не можа да 
бъде заглушено, както не бива да бъде заглушена и нашата политическа воля. Въпреки 
това неравенството между половете и структурната дискриминация продължават да 
бъдат подсилвани от различни обществени предизвикателства, както се видя неотдавна 
по време на кризата, свързана с избухването на епидемия от Covid-19. Въпреки че 
работата на жените в съответните сектори, като здравеопазването и доставките на 
храни, е от съществено значение за функционирането на обществото, достъпът на 
жените до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и структури за 
оказване на подкрепа, като например телефонни линии за помощ и приюти в случай на 
насилие, биват по-скоро ограничени в този период.

Трябва да сложим край на тази тенденция и да създадем обща и амбициозна рамка за 
следващите пет години, за да създадем ефективни и съгласувани мерки за борба с 
всички форми на дискриминация срещу жените и мъжете. Трябва да направим всичко 
възможно, за да се сложи край на дискриминацията, основана на етническа 
принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност, увреждане, религиозни 
убеждения, клас, националност или възраст. Ето защо е необходим междусекторен 
подход по отношение на равенството между половете, но също и във всяка друга 
европейска политика.
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Освен това докладчикът счита, че икономическите и социалните цели и целите в 
областта на заетостта на Европа могат да бъдат постигнати само ако се постигне пълно 
равенство между половете. Следователно равенството трябва да се възприема като 
стратегическа и универсална цел. Ето защо работата на институциите на ЕС и 
държавите членки трябва изцяло да включва интегрирането на принципа на равенство 
между половете, оценка на въздействието върху равенството между половете и 
бюджетиране, съобразено с равенството между половете.

Предложението на Комисията за нова стратегия на ЕС за равенство между половете, 
представена през първите 100 дни от мандата ѝ, може да се разглежда като ясен 
политически сигнал за подкрепа на всички усилия за постигане на равенство между 
половете. В него се определят общите цели и необходимите мерки в областта на 
правата на жените и равенството между половете в ЕС, за да се сложи край на 
основаното на пола насилие и стереотипи, да се гарантира равно участие и 
възможности на пазара на труда, включително прозрачност на заплащането, за да се 
превърне в реалност равното заплащане за труд с равна стойност и накрая да се 
постигне равновесие между половете на ръководни длъжности. Освен това то следва 
идеята за равенство между лицата, получаващи възнаграждение за труда си и 
полагащите грижи, като предлага мерки, които дават възможност на жените и мъжете в 
еднаква степен да споделят платен и неплатен труд.

Докладчикът приветства по-специално ангажимента за борба с предразсъдъците и 
стереотипите, свързани с пола, които са една от основните причини за дискриминация, 
както и ангажимента за използването на междусекторен подход, като усилията се 
съсредоточават върху жените и мъжете в цялото им многообразие, което е много 
необходим подход, за могат да имат реални ползи всички жени и мъже в ЕС.

Тъй като стратегията на Комисията беше замислена с възможност за постоянни 
изменения, Европейският парламент ще наблюдава непрекъснато стратегията и ще 
предлага допълнителни действия и мерки. Настоящият доклад е замислен като първият 
от няколко предложения, като се подчертават планираните положителни мерки, но се 
изтъкват и допълнителните цели, действия и мерки, необходими за цялостно и 
последователно разработване на политики на равнище ЕС с цел окончателно постигане 
на целта за един справедлив за мъжете и жените Европейски съюз и свят.


