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Равенство между жените и мъжете — 2010 г. 

Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно равенство между 

жените и мъжете в ЕС — 2010 г. (2010/2138(INI)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 

Европейски съюз (ДЕС) и член 157 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

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

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи (ЕКПЧ), 

– като взе предвид Стокхолмската програма1, 

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. за прилагане 

на принципа на равно третиране на лица, без разлика на раса или етнически 

произход2, Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на 

основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите3 и 

Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на 

принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до 

стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги4, 

– като взе предвид годишните доклади на Комисията относно равенството между 

жените и мъжете в Европейския съюз за 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2004 г., 2005 г., 

2006 г., 2007 г. и 2008 г. (съответно COM(2001)0179, COM(2002)0258, 

COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, 

COM(2007)0049 и COM(2008)0010), 

– като взе предвид доклада на Комисията от 18 декември 2009 г. относно равенството 

между жените и мъжете — 2010 г. (COM(2009)0694), 

– като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното 

третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)5, 

– като взе предвид 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 
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на Директива 86/613/ЕИО на Съвета1, 

– като взе предвид Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година 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/ЕО2, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2008 г., озаглавено „По-

голямо равновесие между професионалния и личния живот: оказване на по-голямо 

съдействие за съвместяването на професионалния, личния и семейния живот“ 

(COM(2008)0635), 

– като взе предвид Директива 89/552/ЕИО относно телевизията без граници, 

– като взе предвид доклада на Комисията от 3 октомври 2008 г., озаглавен 

„Осъществяване на целите от Барселона относно детските заведения за деца в 

предучилищна възраст“ (COM(2008)0638), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено 

„Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г.“ (COM(2010)0491), 

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

дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Пекинската платформа за 

действие на ООН, 

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между мъжете и жените, приет от 

Европейския съвет на 23 и 24 март 2006 г., 

– като взе предвид становището на Консултативния комитет по равни възможности 

за жените и мъжете към Европейската комисия от 22 март 2007 г. относно 

разликата в заплащането на жените и мъжете, 

– като взе предвид публикуването на документа на комисаря на Съвета на Европа по 

правата на човека относно правата на човека и половата идентичност (2009 г.), 

– като взе предвид доклада на Агенцията за основните права относно хомофобията, 

трансфобията и дискриминацията въз основа на сексуална ориентация и полова 

идентичност (2010 г.), 

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното 

приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда3, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно равенството 
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между жените и мъжете в Европейския съюз – 2009 г.1, 

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с 

равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и 

финансовата криза2, 

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно оценка на 

резултатите от Пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006 - 2010 г.) 

и препоръки за бъдещето3, 

– като взе предвид своята резолюция от 19 октомври 2010 г. относно жените, 

работещи при несигурни условия на труд, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2007 г. относно пътна карта за 

равенство между мъжете и жените 2006-2010 г.4, 

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно равенството 

между жените и мъжете – 2008 г.5, 

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г., съдържаща препоръки 

към Комисията относно прилагането на принципа на еднакво заплащане за мъже и 

жени6, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно въздействието 

на рекламите върху поведението на потребителите7, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

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

половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси 

(A7-0029/2011), 

A. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на 

Европейския съюз, който се признава в Договора за ЕС и в Хартата на основните 

права; като има предвид, че все още съществуват много неравенства между жените 

и мъжете, 

Б. като има предвид, че Европейският съюз не беше пощаден от икономическата и 

финансовата криза, която оказа пагубно въздействие върху заетостта както на 

жените, така и на мъжете, и по-специално икономическото положение на жените, и 

която в дългосрочен план рискува да засегне жените в още по-голяма степен, 

В. като има предвид, че равенството между жените и мъжете оказва положително 

въздействие върху производителността и икономическия растеж и спомага за 

увеличаване участието на жените на пазара на труда, което от своя страна води до 
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много социални и икономически ползи, 

Г. като има предвид, че са необходими разграничени по полов признак статистически 

данни, за да се сравни въздействието на кризата върху жените и върху мъжете; като 

има предвид, че Европейският институт за равенство между половете би могъл да 

допринесе значително за постигането на тази цел и като има предвид, че тези данни 

са необходими, за да се оцени въздействието на бедността върху здравето на 

жените, и по-специално това на възрастните жени, тъй като е важно да се гарантира 

защита на здравето на жените, 

Д. като има предвид, че равнището на женската безработица често се подценява 

поради високото равнище на икономическа неактивност сред жените (2/3 от 63 

милиона икономически неактивни лица на възраст между 25 и 64 години) или на 

частична безработица, 

Е. като има предвид, че равнището на заетост е по-ниско в селските райони; освен 

това като има предвид, че голяма част от жените не участват на официалния пазар 

на труда и следователно не са регистрирани като безработни, нито са включени в 

статистическите данни за безработицата, което води до специфични финансови и 

правни проблеми във връзка с правото на майчинство и отпуск по болест, 

придобиването на пенсионни права и достъпа до социално осигуряване, както и до 

възникването на проблеми в случай на развод; като има предвид, че селските 

райони са в по-неблагоприятно положение поради липсата на възможности за 

качествени работни места, 

Ж. като има предвид, че сключването не по тяхно желание на договори за непълно 

работно време или срочни договори, и по-специално по-ниският размер на тяхното 

възнаграждение в сравнение с това на мъжете, поставят жените в неблагоприятно 

положение на пазара на труда; като има предвид, че това несъответствие се 

отразява върху пенсиите, като крие по-голям риск от увеличаване на бедността сред 

жените в сравнение с мъжете, 

З. като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете все още е средно 

18 % в Европейския съюз, като в някои страни надхвърля 25 % и дори 30 % в една 

държава-членка, и като има предвид, че въпреки положените усилия и постигнатия 

напредък, разликата в заплащането намалява много бавно, 

И. като има предвид, че майчинството не би трябвало да представлява пречка пред 

кариерата на жените и че статистическите данни ясно сочат, че жените с деца 

посвещават по-малко часове на работата от жените без деца, за разлика от бащите, 

които работят повече от мъжете без деца, 

Й. като има предвид, че по време на Европейския съвет в Барселона през март 2002 г. 

държавите-членки бяха приканени да създадат до 2010 г. детски заведения за поне 

90 % от децата между 3 години и задължителната възраст за започване на училище, 

и за най-малко 33 % от децата под 3 години, но че броят на посочените детски 

заведения, получаващи държавно финансиране, в повечето страни е недостатъчен, 

което оказва особено неблагоприятно въздействие върху семействата в 

неравностойно положение, 

К. като има предвид, че е налице връзка между равнището на безработица на жените и 



семейните им задължения; като има предвид, че над 20 милиона европейци (от 

които две трети са жени) поемат грижите за възрастни зависими лица, което им 

пречи да упражняват професионална дейност на пълен работен ден; като има 

предвид, че има опасност посоченото явление да се задълбочи предвид 

застаряването на населението, 

Л.  като има предвид, че достъпът до услуги за отглеждане на деца и помощ за 

възрастни хора и други зависими лица е от първостепенно значение за 

гарантирането на равностойно участие на жените и мъжете на пазара на труда, 

както и в областта на образованието и обучението, 

М. като има предвид, че жените носят много по-голяма отговорност за домакинската 

работа, отколкото мъжете и че стойността на този труд не се измерва в парично 

изражение, като се признава неговата стойност, както и факта, че домакинската 

работа и грижата за деца, болни или възрастни хора представляват труден и 

неплатен труд, 

Н. като има предвид, че е необходимо да се премахнат стереотипите във връзка с 

равенството на половете в областта на образованието, които често водят до това, 

децата да бъдат насочвани към училищни предмети или университетски 

дисциплини, традиционно признати за женски или мъжки; като има предвид, че е 

важно да се насърчава разнообразието от училищен и професионален избор, 

О. като има предвид, че броят на жените и момичетата, които се насочват към 

научното поприще, и по-специално към математиката и сектора на 

информационните технологии, все още е твърде малък, което води до силна 

секторна сегрегация по пол, 

П. като има предвид, че кризата може да доведе до увеличаване на секторната и 

професионалната сегрегация на жените и мъжете, която не само не намалява, но и 

се увеличава в някои страни, 

Р. като има предвид, че стратегията "ЕС 2020 " акцентира върху екологичната 

промяна, сектора на възобновяемите източници на енергия и създаването на 

екологични работни места, свързани с науката и високите технологии, с цел 

изграждане на нова, устойчива икономика;  като има предвид, че активното 

включване и реинтеграцията на жените на пазара на труда е от съществено 

значение за постигането на целта от 75 % заетост за жените и мъжете, 

С. като има предвид, че обикновено процентът на жените с висше образование е по-

висок  от този на мъжете (58,9 % от дипломите за висше образование са получени 

от жени), но заплащането на жените все още е средно с 18 % по-ниско от това на 

мъжете и жените са по-слабо представени на отговорни постове в предприятията, 

държавната администрация и политическите органи, 

Т. като има предвид, че Мрежата на жените, заемащи отговорни постове в политиката 

и икономиката, създадена през юни 2008 г., може да допринесе за подобряване на 

баланса между мъжете и жените на отговорни постове, 

У. като има предвид, че по-голямото представителство на жените на европейско, 

национално, регионално и местно равнище е необходимо за постигането на 



действително равенството между мъжете и жените в нашите общества; като има 

предвид, че в някои държави-членки присъствието на жените в националните 

парламенти не надвишава 15 %, 

Ф. като има предвид, че предприемането на положителни действия в полза на жените 

се оказва извънредно важно за гарантиране на пълната им интеграция на пазара на 

труда и в обществото като цяло, 

Х. като има предвид, че бедността заплашва в по-голяма степен жените, отколкото 

мъжете, поради прекъсването на професионалната им кариера и получаването на 

по-ниски възнаграждения и пенсии; като има предвид, че в рамките на 

Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване не беше 

обърнато достатъчно внимание на дълбоките причини за женската бедност, 

Ц. като има предвид, че 2011 г. ще бъде Европейска година на доброволчеството и че е 

важно да се подчертаят потенциалните ползи от насърчаването на принципа за 

равенство между половете в доброволческите програми, 

Ч. като има предвид, че жените с малцинствен произход, и най-вече ромските жени, 

редовно се сблъскват с множество форми на дискриминация в различни сектори и 

се намират в неравностойно положение не само в сравнение с повечето жени, но 

също така и в сравнение с мъжете от етническите малцинства, както и че рискът от 

социално изключване в техния случай е изключително висок, 

Ш. като има предвид, че насилието срещу жените представлява посегателство срещу 

техните основни права, не познава географски, икономически, културни или 

социални граници и съставлява основна пречка пред равенството; като има 

предвид, че се счита, че между 20 и 25 % от жените през живота си търпят 

физическо насилие; като има предвид, че психологическото насилие може да бъде 

също толкова пагубно, колкото и физическото насилие, 

Щ. като има предвид, че Европейският парламент многократно призовава за 

създаването на Европейска година за борба с насилието срещу жените, 

AA. като има предвид, че жените са изправени пред различни форми на дискриминация 

и са по-уязвими по отношение на социалната изолация, бедността и драстичните 

нарушения на правата на човека като трафика на хора, особено ако те не 

принадлежат към етническото мнозинство, 

1. Припомня, че кризата засегна най-напред секторите, в които са заети предимно 

мъже, като строителството и промишлеността, но че след това кризата се 

разпространи и към някои сектори с по-добре изразен смесен характер, като доведе 

до увеличаване на равнището на женската безработица; подчертава, че нивото на 

заплащане е намаляло най-много в доминираните от жени сектори на услугите и в 

секторите, финансирани от държавния бюджет, където повечето служители са 

жени, и следователно жените получават по-малки пенсии, което води до по-високо 

равнище на бедност сред възрастните жени; 

2. Отбелязва, че в страни, постигнали равно третиране на мъжете и жените на пазара 

на труда, това е оказало положително влияние върху социално-икономическото 

развитие, и следователно политиките в областта на равенството между половете 



трябва да се запазят и по време на кризата, както и че въпреки намерението, заявено 

от държавите-членки и Комисията, все още няма последователно въведени равни 

условия за мъжете и жените; подчертава, че рецесията засили трайната тенденция 

през последното десетилетие жените да са засегнати в много по-голяма степен от 

бедност, безработица и несигурни условия на трудова заетост в сравнение с 

мъжете, като по този начин се засилва „феминизирането“ на бедността в ЕС; 

3. Подчертава, че Лисабонската стратегия цели интеграцията на 60 % от жените в 

трудоспособна възраст на пазара на труда, като същевременно усилията на 

демографско равнище следва да са насочени към насърчаване на повишаването на 

раждаемостта, за да се посрещнат предизвикателствата на бъдещето; 

4. Подчертава, че участието на жените на пазара на труда е положителен елемент от 

гледна точка на икономическия растеж; отбелязва, че по данни на ОССЕ участието 

на жените е допринесло за една четвърт от годишния растеж в периода от 1995 г. до 

2008 г.; 

5. Подчертава, че при загуба на работното място, рискът да не бъдат назначени отново 

е по-голям при жените; 

6. Призовава за определяне на цели за включване на жените в дейности, сектори или 

на позиции, от които те са били изключени преди това и където те все още са по-

слабо представени, чрез мерки за информиране и мотивиране на работодателите да 

наемат и повишават в длъжност жени, особено в споменатите сектори и категории; 

7. Подчертава, че е необходимо да се обръща много по-голямо внимание на 

осигуряването на подходящи пенсии за жените, тъй като работещите жени 

прекъсват кариерата си по-често от мъжете, за да се грижат за деца, болни или 

възрастни членове на семейството, и в резултат на семейните си задължения са по-

склонни от мъжете да работят на непълно работно време или да приемат несигурни 

работни места;  

8. Призовава въздействието на кризата върху жените да се измери количествено чрез 

изготвяне на точни статистически данни, чийто показатели, разграничени по полов 

признак, да бъдат редовно актуализирани и преразглеждани; допълва, че 

посочените статистически данни следва да дават възможност за намирането на по-

целенасочен отговор на цикличните и структурните проблеми в областта на 

заетостта, с оглед излизане от кризата и насърчаване разпространението на добри 

практики; 

9. Критикува факта, че плановете за икономическо възстановяване са насочени към 

сектори на труда, доминирани от мъжете; подчертава факта, че преференциалното 

подкрепяне на професионалното бъдеще на мъжете пред това на жените води до 

увеличаване, а не до намаляване на неравенството между половете; подчертава 

необходимостта от интегриране на политиките за равенство между половете в 

националните, европейските и международните икономически планове за 

възстановяване, с цел справяне с кризата; 

10. Изтъква, че процентът на заетост при мъжете и жените е по-нисък в селските 

райони и че това поставя в неблагоприятно положение живеещите в тези райони 

поради липсата на качествени работни места; освен това, много жени не участват 



на официалния пазар на труда и поради това не са регистрирани като безработни, 

което води до финансови и правни проблеми във връзка с правото на отпуск по 

майчинство, отпуск по болест и придобиване на пенсионни права; 

11. Подчертава, че настоящата икономическа криза оказа неблагоприятно въздействие 

върху работниците; отбелязва, че много жени все още са принудени да приемат 

второкачествени работни места, които не са толкова добре платени, независимо от 

факта, че през последните години равнището на образованост на жените се е 

повишило значително и че днес броят на жените, завършващи висше образование, е 

по-голям от този на мъжете; 

12. Подчертава, че жените работят в много по-голяма степен при несигурни условия на 

труд и на принудително почасово работно време и съставляват непропорционално 

голяма част от хората, засегнати от бедността, и следователно призовава 

държавите-членки да гарантират, че политиките за постигане на целите на 

стратегията „ЕС -2020 г.“ по отношение на бедността и социалното приобщаване са 

насочени към жените съобразно техния дял сред засегнатите от бедност лица; 

13. Припомня, че неравенството между жените и мъжете продължава да съществува, 

въпреки увеличеното участие на жените на пазара на труда; подчертава, че 

икономическата и финансова криза следва да се разглежда като възможност за 

представяне на нови и новаторски предложения за заетостта, възнагражденията, 

работното време и заемането на отговорни постове; 

14. Подчертава положителния ефект от равенството между жените и мъжете за 

икономическия растеж; посочва, че в множество проучвания е изчислено, че ако 

женската заетост, работата на непълно работно време и производителността на 

жените се изравнят с тези на мъжете, БВП ще нарасне с 30 %; 

15. Припомня, че появата на нови сектори със значителен потенциал за създаване на 

заетост, като например екологията, опазването на околната среда и новите 

технологии, следва да се вземат предвид при изготвянето на политиките в областта 

на заетостта; във връзка с това подчертава, че жените са призвани да играят важна 

роля в тези сектори; приканва държавите-членки да насърчават младите момичета 

да не пренебрегват тези сектори; насърчава Европейската комисия да изготвя 

редовно съобщения за тези нови перспективи; 

16. Призовава държавите членки, с подкрепата на Комисията, чрез разширяване на 

съществуващите мерки да насърчават жените да участват в професионалното 

обучение в контекста на ученето през целия живот, в отговор на прехода към 

устойчива икономика, като се акцентира върху МСП, което ще увеличи 

възможностите за заетост на жените; 

17. Призовава за насърчаване на достъпа на жените до по-големи възможности в 

областта на образованието, професионалното обучение и заетостта в 

нетрадиционни сектори и на по-високи нива на отговорност; 

18. Призовава Комисията да насърчава диалога със социалните партньори по въпроси, 

като например прозрачността на заплащането, условията на договорите за почасова 

и срочна заетост, предлагани на жени, както и насърчаването на участието на 

жените в „зелени“ и новаторски сектори; 



19. Подчертава, че организациите, работещи в областта на социалната икономика 

(фондации, взаимоспомагателни дружества и кооперации), могат да играят важна 

роля за икономическото възстановяване и че работещите в тях са основно жени; 

приканва държавите-членки да разгледат сериозно включването на тези 

организациите в изготвянето на политиките за икономическо възстановяване; 

20. Подчертава, че е важно да се доразвие правната концепция за споделената 

отговорност, за да се гарантира пълно признаване на правата на жените в областта 

на селското стопанство, осигуряването на подходяща защита по отношение на 

социалното осигуряване и признаването на тяхната работа, както и необходимостта 

от изменение на регламента за Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР), за да може, както и при Европейския социален фонд 

(ЕСФ), да се предприемат положителни действия в полза на жените в бъдещия 

програмен период 2014-2020 г., което беше възможно през предходни периоди, но 

не и през текущия период, тъй като тези мерки ще бъдат много полезни за заетостта 

на жените в селските райони; 

21. Подчертава факта, че премахването на разликите в заплащането представлява 

приоритет и следователно съжалява за това, че Европейската комисия не положи 

достатъчно усилия за лансиране на този дебат на европейско равнище, по-

конкретно чрез преразглеждане на действащото законодателство във връзка с 

прилагането на принципа за равно заплащане за мъжете и жените, както поиска 

Европейският парламент в своята резолюция от 18 ноември 2009 г.; 

22. Призовава държавите-членки да положат повече усилия, за да предотвратят 

сегрегацията на трудовите пазари по полов признак и да се противопоставят на 

тенденцията жените да упражняват по-лошо платени професии, като още в 

училище вниманието на момчетата и момичетата се насочва към целия спектър от 

възможни професионални дейности и като се разширят възможностите за обучение 

на жените, за да могат те, в своя професионален живот, да се приспособяват към 

промените на трудовия пазар; изразява дълбока загриженост за несправедливото 

положение, при което една жена в ЕС трябва да работи средно 418 календарни дни, 

за да заработи толкова, колкото един мъж печели за една календарна година, 

независимо че принципът за равно заплащане за равен труд е включен в договорите 

на Общността вече повече от половин век; 

23. Подчертава необходимостта от предприемане на спешни действия за борба с 

дискриминацията при трудовите възнаграждения чрез мерки за преразглеждане на 

действащата директива, изготвяне на поетапни секторни планове с конкретни цели, 

които биха могли да включват намаляване на разликите в заплащането до 0,5 % до 

2020 г., като стремежът е да се предотврати пряката и непряката дискриминация, 

или чрез мерки за насърчаване на колективните трудови договори, обучението на 

консултанти по въпросите на равенството, предприемането на действия по 

отношение на неравенството между половете при упражняването на неплатен труд 

и въвеждането на планове за постигане на равенство в предприятията и на другите 

работни места; счита, че прозрачното определяне на възнагражденията следва да се 

превърне в правило, за да могат жените работници да имат по-силни позиции при 

договарянето им; 

24. Призовава Европейската комисия и държавите-членки да въведат мерки, насочени 



към решаване на настоящия парадокс, при който жените, въпреки че са по-добре 

образовани, все още са по-ниско платени от мъжете; подчертава, че за постигане на 

оптимален икономически растеж и истинско устойчиво развитие потенциалът на 

жените за изграждане на кариера трябва да се оползотворява пълноценно; 

25. Подчертава, че за жените наличието на отделен доход и качествена, добре платена 

работа е важен фактор за тяхната икономическа независимост, както и за по-голяма 

равнопоставеност между жените и мъжете в обществото като цяло; 

26. Призовава държавите-членки да прилагат принципа за равенство на половете в 

националните си пенсионни системи както по отношение на възрастта, така и по 

отношение на заплащането; 

27. Призовава държавите-членки на ЕС да прилагат стриктно законодателството 

относно равното възнаграждение за равен труд и призовава Комисията да налага 

санкции на държавите-членки, които не изпълняват посочените задължения; 

28. Подчертава, че равенството между мъжете и жените не е само въпрос на 

многообразие и социална справедливост: то е и предпоставка за постигане на 

целите за устойчив растеж, заетост, конкурентоспособност и социално сближаване, 

посочени в стратегията „ЕС -2020 г.“; следователно призовава Комисията във 

всички части на стратегията „ЕС -2020 г.“ да подчертае измерението, свързано с 

равенството между половете, като обърне изрично внимание на спецификите, 

произтичащи от пола, и като предвиди конкретни мерки и цели за равенство между 

жените и мъжете във всички мерки за подобряване на европейската стратегия за 

трудова заетост; 

29. Призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да насърчат приемането в 

областта на равенството между половете на задължителни предложения вместо 

незадължителни стратегии и политически документи; 

30. Счита, че Комисията и държавите-членки следва да разработват способи за 

обучение и прилагане, които да позволяват на всички заинтересовани лица в 

сферите на тяхната компетентност да вземат предвид перспективата, основана на 

равните възможности за мъжете и жените, включително оценката на специфичното 

въздействие на политиките върху жените и мъжете; 

31. Подчертава значението на разработването на качествени и количествени показатели 

и на разбити по пол статистически данни, отличаващи се с надеждност и 

съпоставимост, които да са достъпни в случай на необходимост и да могат да бъдат 

използвани за наблюдение на включването на измерението на пола във всички 

политики; 

32. Счита, че един от приоритетите следва да бъде борбата за изкореняването на 

бедността чрез преразглеждане на макроикономическата, паричната и социалната 

политика, както и политиката в областта на заетостта, които са от ключово 

значение за гарантирането на икономическа и социална справедливост за жените; 

счита, че методите, използвани за определяне на равнището на бедност, следва да 

бъдат преразгледани и че следва да се разработят стратегии за насърчаване на 

справедливото разпределяне на приходите, гарантиране на минимален доход, 

достойни възнаграждения и пенсии, създаване на повече качествени работни места 



с осигурени права за жените, гарантиране на достъп до висококачествени 

обществени услуги за всички жени и млади момичета и подобряване на социалното 

благосъстояние и съответните местни услуги, особено детските ясли, детските 

градини, забавачките, общинските центрове и центровете за отдих, както и 

услугите в подкрепа на семействата; 

33. Приветства лансираната от Комисията в рамките на ЕС кампания в подкрепа на 

преодоляването на различията в заплащането на мъжете и жените; отбелязва все 

пак, че все още са налице различия в заплащането на мъжете и жените и 

следователно призовава за европейски дебат за борба срещу стереотипите, свързани 

със съответните роли на мъжете и жените; следователно подчертава значението на 

организирането на кампании за повишаване на осведомеността в училищата, на 

работните места и в медиите за борба срещу устойчивите стереотипи по отношение 

на половете, и най-вече на уронващите достойнството представи; изтъква, че 

кампаниите следва да подчертават ролята на мъжете за осигуряването на 

справедливо разпределение на семейните отговорности и съвместяването на 

професионалния и личния живот; 

34. Отбелязва, че демографските промени изискват да се реализира потенциалът на 

жените и да се повиши трудовата заетост сред тях, за да се постигне посоченото в 

стратегията „ЕС -2020 г.“ целево равнище на заетост от 75 % при мъжете и жените 

на възраст между 20 и 64 години; счита, че същевременно хората следва да имат 

правото на свободен избор да имат деца и че справедливото съвместяване на 

професионалния живот е ключово условие за повишаване участието на жените на 

пазара на труда; 

35. Призовава за изготвянето на конкретни предложения за съвместяване на 

професионалния и личния живот, най-вече в областта на осигуряването на грижи за 

зависимите лица и отглеждането на деца; 

36. Подчертава, че Комисията и държавите-членки трябва да насърчават, подкрепят и 

засилват ролята на жените в социалната икономика с оглед на високата степен на 

заетост на жени в този сектор, както и значението на услугите, които секторът 

предлага за поощряване на справедливото съвместяване на професионалния и 

личния живот; 

37. Призовава Европейската комисия да следи за правилното транспониране от страна 

на държавите-членки на различните законови разпоредби в областта на 

съвместяването на професионалния и личния живот чрез адаптиране на условията 

на труд спрямо мъжете и жените; 

38. Констатира, че почасовата трудова заетост може да доведе до отрицателни 

последици в личен план, като например да създаде пречки в кариерата и бедност в 

напреднала възраст, както и поради ниски доходи да налага отпускането на 

допълнителна държавна помощ за препитание или помощ при болест или 

безработица; 

39. Подчертава значението на комуникационните кампании за гарантиране на 

неутралност по отношение на пола на традиционни мъжки или женски професии 

или дейности; в този смисъл призовава държавите-членки да започнат дебат 

относно ролята на езика за устойчивостта на стереотипите, особено предвид 



феминизацията или маскулинизацията на определени названия на професии; 

40. Призовава държавните и частните предприятия да въведат във вътрешните си 

правилници и уредби планове за постигане на равенство, със строго определени 

цели в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и да оценяват 

ежегодно постигането на тези цели; 

41. Призовава за изготвянето на конкретни предложения за постигане на по-добър 

баланс между професионалния, семейния и личния живот чрез насърчаване на по-

добро споделяне на отговорностите между мъжете и жените в областта на 

професионалния, семейния и социалния живот, най-вече по отношение на 

осигуряването на грижи за зависими лица и отглеждането на деца; 

42. Призовава държавите-членки да подпомагат трудовата заетост сред групата в 

неравностойно положение на бременните жени и на майките, които сами се грижат 

за семейството, като насърчават осигуряването на достойни и стабилни работни 

места за жените от тази група, които да им позволяват съвместяване на семейния и 

професионалния живот; 

43. Счита, че с оглед на по-доброто съчетаване на работата и отглеждането на деца е 

необходимо да се внесат подобрения във връзка с отпуските за отглеждане на деца; 

следователно призовава Съвета бързо да приеме обща позиция относно позицията 

на Парламента от 20 октомври 2010 г.1 за преразглеждането на Директива 

92/85/ЕИО на Съвета; 

44. Призовава държавите-членки да насърчат създаването или подобряването на детски 

заведения, като например детски ясли или детски градини, както и заведения за 

възрастни хора и други зависими лица, за да предложат качествени и достъпни 

услуги, съвместими с работното време на възможно най-много хора; счита, че 

посочените детски заведения предлагат огромна подкрепа за родителите и следва 

да улеснят достъпа им до пазара на труда; 

45. Подчертава, че семейството е основата на нашето общество и е безусловно 

свързано с предаването на ценности и със сътрудничеството в дух на солидарност; 

подчертава, че въвеждането на гъвкаво работно време и осигуряването на 

възможности за дистанционна работа, както и разширяването на услугите за 

гледане на деца и предоставянето на професионален статут на полагането на грижи 

за възрастни хора по домовете са важна крачка към предоставянето на възможност 

за съвместяване на професионалния и семейния живот и към повишаване на 

равното участие на жените и мъжете на пазара на труда, както и в областта на 

образованието и обучението; изразява съжаление, че липсата на подходящи схеми 

за отпуск, отпуск за отглеждане на дете и гъвкави условия на работа и за двамата 

родители често възпрепятства жените да участват активно на пазара на труда или 

да работят на пълно работно време; счита, че това изисква също и промяна в 

корпоративната култура във връзка с назначаването на работа и заетостта на 

жените; следователно призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да вземат 

мерки, за да предотвратят намаляването на надбавките или социалните услуги за 

отглеждането на деца, грижите за възрастни и уязвими хора в резултат на  

икономическата и финансова криза; 

                                                 
1  Приети текстове, P7_TA(2010)0373. 



46. Припомня на Комисията и на държавите членки нуждата от приемане на 

положителни мерки за жените и мъжете, по-специално за да се улесни връщането 

им на работа след период, посветен на семейството (за отглеждане на деца и/или 

полагане на грижи за болен роднина или роднина с увреждания), да се насърчи 

прилагането на политики за (повторно) приобщаване към пазара на труда, и 

следователно за възвръщане на финансовата независимост на засегнатите лица; 

47. Подчертава, че образованието играе ключова роля за внушаване на децата още от 

най-ранна възраст на идеята за равенството между мъжете и жените, за приемане на 

различните култури и за разбиране на последиците от дискриминацията и 

предразсъдъците; призовава държавите-членки да създадат за учениците през целия 

цикъл на училищното им обучение образователни програми, както и програми за 

информиране и повишаване на осведомеността относно ценностите на Хартата на 

основните права на Европейския съюз, и по-специално на член 23 от нея; 

48. Подчертава, че на младите хора трябва да се предостави свобода на избор на 

професия; в тази връзка припомня, че е важно учителите да не насочват 

автоматично своите ученици към избор на професия въз основата на стереотипи, 

свързани с пола, и че следва да се изтъкне пълната гама от възможности за работа; 

49. Призовава държавите-членки да гарантират чрез програми за повишаване на 

осведомеността в рамките на образователния сектор, че момичетата не се 

ориентират автоматично към традиционно женски професии и кариери; 

50. Подчертава необходимостта от засилване на усилията на европейско равнище за 

увеличаване на представителството на жените в политиката; следователно 

насърчава по-голямото участие на жените във всички европейски институции, и по-

специално на отговорни постове; подчертава, че на национално, регионално и 

общинско равнище трябва да бъдат положени допълнителни усилия; призовава за 

определянето на задължителни цели, за да се осигури равно представителство на 

жените и мъжете; във връзка с това посочва, че прилагането на квоти оказва 

положително въздействие върху представителството на жените; следователно 

подчертава, че прилагането на избирателни квоти оказва положително въздействие 

върху представителството на жените; 

51. Припомня, че само 3 % от големите предприятия се управляват от жени; 

следователно изтъква примера на Норвегия, където от 2003 г. успешно се прилага 

политика на квоти, за да се гарантира равенство в управителните съвети на 

предприятията, като този пример в момента се следва от Испания и Франция; 

приканва държавите-членки да предприемат ефективни мерки, като например 

въвеждането на квоти, за да осигурят по-добро представителство на жените в 

големите дружества, котирани на борсата, както и в управителните съвети на 

предприятията като цяло, и най-вече тези с публично участие; 

52. Подчертава, че за да се води борба срещу неравенството между половете на 

работното място в държавите-членки, следва да се утвърдят със закон планове за 

равенство на мъжете и жените по предприятия или сектори, които да са 

инициирани и прилагането им да се контролира от работодателите и социалните 

партньори;  

53. Подчертава необходимостта държавите-членки да предприемат мерки, най-вече по 



законодателен път, за определяне на задължителни цели, които да гарантират равно 

представителство на мъжете и жените на отговорни постове в предприятията, 

публичната администрация и политическите органи; 

54. Приканва държавите-членки да посочат предприятията, които насърчават 

равенството между половете и съвместяването на професионалния, семейния и 

личния живот, както и да разпространяват широко добрите практики, по-специално 

чрез търговско-промишлените камари; 

55. Приветства общия дебат за повишаване на дела на жените на ръководни позиции в 

промишлеността и във връзка с това отправя предложение за въвеждане на 

доброволна квота в предприятията, която да се базира на съотношението 

мъже/жени сред работниците; 

56. Призовава за предприемане на действия на национално и европейско равнище за 

насърчаване на предприемачеството сред жените чрез създаване на структури за 

обучение, професионална подготовка и предоставяне на правни консултации, както 

и чрез улесняване на достъпа до публично и частно финансиране; 

57. насърчава редовния обмен на информация и опит между заинтересованите страни с 

оглед насърчаване на равенството между половете  и прилагане на добри практики 

на обществено, европейско, национално, регионално и местно равнище в рамките 

както на частния, така и на публичния сектор;  

58. Приканва държавите-членки и Европейската комисия да обърнат специално 

внимание на уязвимите групи жени: жените с увреждания, възрастните жени, 

жените имигранти, лесбийките, бисексуалните и транссексуалните жени или 

жените от малцинствени групи, както и нискообразованите и необразованите жени, 

грижещи се за зависими лица; всички тези жени представляват специфични групи, 

нуждаещи се от прилагане на подходящи за тяхното положение мерки; приканва 

Комисията да разшири обхвата на Европейската година на доброволчеството 

(2011 г.), за да може тя да включи и насърчаването на равенството между мъжете и 

жените; 

59. Призовава Комисията да подкрепи държавите-членки при осигуряването на по-

добри професионални перспективи за жени в неравностойно положение, като 

например жени имигранти, жени от етнически малцинства, жени с увреждания и 

самотни майки, като по-този начин ще се увеличат шансовете им за икономически 

независим живот и ще бъде подобрен достъпът им до образование и професионално 

обучение; обръща внимание на различните форми на дискриминация на основата 

на пол, етническа или расова принадлежност, а в много случаи и възраст, с които се 

сблъскват жените имигранти; 

60. Призовава националните, регионалните и местните органи, отговарящи за 

равенството, да приемат интегриран подход за подобряване на реакцията и 

справянето им с различните форми на дискриминация; подчертава също, че 

посочените органи следва да предлагат обучение за съдии, юристи и други 

служители, за да могат те да откриват, да предотвратяват и да се справят с 

различните форми на дискриминация; 

61. Припомня, че жените с увреждания често са дискриминирани в областта на 



социалния, културния, политическия и професионалния живот; приканва 

Комисията и държавите-членки да представят конкретни предложения за 

подобряване на тяхното положение; 

62. Приканва Комисията и държавите-членки да обърнат особено внимание на 

ромските жени при прилагането на Европейската стратегия за интеграция на 

ромите; 

63. Отбелязва, че транссексуалните лица все още представляват силно изолирана и 

заклеймявана група, която се сблъсква с високо равнище на неодобрение, изолация 

и насилие, както съобщава Агенцията на Европейския съюз за основните права; 

силно насърчава Комисията и държавите-членки да следват препоръките на 

агенцията за осигуряване по-силна и ясна защита срещу дискриминацията въз 

основа на половата идентичност; 

64. Подкрепя достъпа на жените и мъжете до подходяща информация и подкрепа за 

репродуктивното здраве и подчертава, че жените следва да се ползват с равни на 

мъжете права и възможности да ползват услугите в тази област; подчертава, че 

жените следва да могат да контролират своите сексуални и репродуктивни права, 

най-вече чрез лесен достъп до противозачатъчни средства и аборт; призовава 

държавите-членки и Комисията да предприемат мерки и действия за повишаване на 

осведомеността сред мъжете относно техните отговорности по сексуални и 

репродуктивни въпроси; 

65. Припомня, че насилието срещу жените представлява основна пречка за постигане 

на равенство между жените и мъжете; приканва Комисията да започне изготвянето 

на предложение за обща директива относно предотвратяване и борба с всички 

форми на насилие над жените (физическо, сексуално и психическо насилие), и по-

специално трафика на жени; 

66. Приветства усилията на европейско и национално равнище за борба с насилието 

срещу жените, но подчертава, че това явление остава важен нерешен проблем и 

призовава държавите-членки да предприемат мерки, за да гарантират достъпа до 

услуги за предоставяне на подкрепа, целящи предотвратяване на насилието въз 

основа на пола и защита на жените от този вид насилие, независимо от техния 

правен статут, раса, възраст, сексуална ориентация, етнически произход или 

религия; приветства подновяването на дебата за този вид насилие, включително 

чрез създаването на Европейската заповед за осигуряване на защита и Директивата 

относно трафика на хора; призовава ротационното председателство на ЕС да 

продължи по този път; подчертава необходимостта Съветът и Комисията да 

приемат постигнатото в Европейския парламент споразумение относно 

Европейската заповед за осигуряване на защита, така че директивата да може да 

влезе в сила възможно най-скоро; 

67. Отново призовава Комисията да лансира през следващите четири години 

Европейска година за борба с насилието срещу жените; в това отношение изтъква, 

че това би повишило осведомеността сред европейските граждани и би 

мобилизирало правителствата да се борят с насилието срещу жените; 

68. Подчертава необходимостта от провеждане на широкомащабно проучване, което да 

обхваща всички държави от ЕС и да използва обща методология за установяване на 



реалното измерение на проблема; изтъква важната работа, която предстои да бъде 

извършена от Европейската обсерватория по проблемите на насилието въз основа 

на пола, която ще предостави качествени статистически данни в подкрепа на 

политическите мерки за борба срещу този социален бич; 

69. Призовава държавите-членки да осигурят по-добро обучение и сътрудничество 

между служителите от сферата на здравеопазването, социалните услуги, полицията 

и съдебната власт, както и да създадат структури, способни да се справят с всички 

случаи на насилие срещу жените, включително сериозните и редки форми на 

физическо и психическо насилие, като например заливането с киселина; 

70. Подчертава значението на държавите-членки, както и на регионалните и местните 

органи, които предприемат действия за реинтеграция на пазара на труда на жени, 

претърпели насилие въз основа на пола, чрез използването на инструменти като 

Европейския социален фонд или програмата PROGRESS; 

71. Изтъква, че следва да бъдат подобрени схемите за подпомагане на женските 

организации и гражданското общество като цяло, за да допринасят и да участват в 

процеса на включване на измерението на пола; 

72. Подчертава необходимостта от интегриране на измерението на пола и борбата 

срещу насилието въз основа на пола във външната политика и политиката за 

развитие на Европейския съюз; 

73. Призовава Европейската комисия да поощрява държавите-членки да насърчават 

представянето в медиите, и по-конкретно в рекламни и промоционални материали, 

на достоен за уважение женски образ, на различните роли и идентичността на 

жената; 

74. Призовава Комисията и бюджетния орган да съблюдават критериите за отпускане 

на бюджетни средства за въпроси, свързани с равенството на половете, при 

изготвянето на бюджетите и на новата многогодишна финансова рамка на ЕС; 

насърчава държавите-членки да следват този пример при съставянето на 

националните си бюджети; 

75. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата на държавите-членки. 


