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Как Парламентът работи за равенство на 
половете в ЕС

Научете как ЕС и Европейският парламент се борят за укрепване на правата на 
жените и за равенство на половете на работното място, в политиката и други 
области.

Снимка на Brooke Cagle в  Unsplash

Преодоляване на неравенството на половете
 
От своето начало Европейският съюз залага във всички свои политики и мерки 
принципа на равенство на половете и работи за изграждането на социална Европа. В 
тази връзка ЕС приема законодателство, издава препоръки, организира обмен на добри 
практики и предоставя финансиране на страните членки. Решенията на Съда на ЕС 
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/sotsialnata-politika-na-es-sstoianie-i-predizvikatelstva
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628272/EPRS_BRI(2018)628272_EN.pdf


също оказват влияние върху концепцията за равенство на половете. 
 
Европейският парламент винаги е подкрепял стремежа за равенство между мъжете и 
жените и има постоянна комисия за правата на жените и равенството на половете. 
Депутатите редовно приемат доклади с препоръки по въпроси, свързани с половете. 
Всяка година Парламентът отбелязва Международния ден на жената (8 март) със 
събития, насочени към привличане на общественото внимание по тези теми. 
 
Депутатите призовават за създаването на нов формат на Съвета, в който заседават 
министрите и държавните секретари, отговарящи за равенството на половете. 
Надеждата е, че новият формат ще помогне за напредък по инициативи като 
ратификацията на Истанбулската конвенция за борба с насилието спрямо жените. 
 
Парламентът прие резолюция през февруари 2021 г. за оценка на напредъка с правата 
на жените през последните 25 години. Депутатите са обезпокоени, че целта за 
равенство може да остане на заден план в някои държави членки. Парламентът поиска 
от Комисията да взема предвид правата на жените във всичките си предложения за 
законодателство, да разработи конкретни планове за намаляване на бедността сред 
жените и да засили мерките срещу разликите в заплащането. 
 
Научете повече за хронологията на мерките на ЕС за равенство на половете.

Равенството между половете: кога ще го постигнем?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev

Седмица на равенството на половете в 
Парламента
 
За да подчертае значението, което придава на темата, от 2020 г. Европейският 
парламент започна да организира на годишна база Седмица на равенството на 
половете. Инициативата дава възможност на парламентарните комисии да погледнат 
на въпросите, с които се занимават, от перспективата на целта за постигане на 
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/den-na-zhenata-2022-gh
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0379_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_EN.html#def_1_2
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_EN.html#def_1_2
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh/20210225STO98706/khronologhiia-napredkt-v-es-v-borbata-za-prava-na-zhenite
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-equality-are-we-there-yet_N01_AFPS_230303_GDEQ_ev


равенство между половете. В последната седмица на октомври 2022 г. се провежда 
поредното издание.

Репродуктивни права на жените
 
В доклад от юни 2021 г. Парламентът призова страните в ЕС да защитават и 
подобряват сексуалното и репродуктивно здраве на жените. Депутатите се обявяват за 
всеобщ достъп до безопасен и законен аборт, висококачествени консумативи за 
контрацепция и сексуално обучение в училищата. Те също така предлагат 
освобождаване от ДДС за продукти, свързани с месечния цикъл на жените. 
 
През март 2022 г. Парламентът одобри трети план за действия на ЕС относно 
равенството на половете, който предвижда мерки за утвърждаване на репродуктивните 
права на жените извън ЕС и осигуряване на всеобхватен достъп до здравни грижи в 
тази област в рамките на ЕС.

Равенството на половете на работното място
Майчинство, бащинство и родителски отпуск
 
През 2019 г. ЕС прие нови правила за отпуска за родители и за хора, гледащи близките 
си. Целта на мерките е да се създадат по-гъвкави условия на труд, да се насърчат 
бащите да ползват повече отпуск за семейството си и да се повиши нивото на заетост 
сред жените.

Законодателство на ЕС за равенството на 
половете на работното място

Правила за условията на труд (например, за равно заплащане, 
социална закрила, мерки срещу тормоза)

• 

Правила за самонаетите лица• 

Права за отпуск по майчинство, бащинство и родителски 
отпуск

• 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221017IPR43702/parliament-to-hold-its-third-european-gender-equality-week
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210621IPR06637/drzhavite-sledva-da-gharantirat-vseobshch-dostp-do-seksualno-i-reproduktivno-zdrave
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20180706STO07413/semeystvo-i-kariera-poveche-prava-za-roditelite
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20180706STO07413/semeystvo-i-kariera-poveche-prava-za-roditelite


Премахване на разликите в заплащането
 
Парламентът също така настоява за специални мерки за намаляване на разликата в 
заплащането на мъжете и жените, която се изчислява на средно 13% в ЕС през 2020 г., 
и на разликата в пенсиите, която е била средно 29% през 2019 г. Освен това депутатите 
искат да се обърне особено внимание на бедността сред жените, тъй като вероятността 
жените да се озоват в тежка ситуация е по-висока, отколкото за мъжете. 
 
През декември 2022 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение 
по правила, които ще изискват от компаниите да разкриват информация за заплатите. 
Това ще направи по-лесно сравняването на възнагражденията между служителите на 
едно работно място, за да се намалят необоснованите разлики между мъжете и жените. 
 
Депутатите одобриха новите правила за прозрачност на заплатите през март 2023 г. 
Ако в дадена компания бъде отчетена разлика в заплащането на мъжете и жените от 
поне 5%, работодателите ще трябва да извършат оценка на заплащането в 
сътрудничество с представители на работниците. Работодатели, които нарушават 
правилата, са заплашени от глоби. Обявите за свободните работни места и 
длъжностите ще трябва да бъдат неутрални по отношение на пола. 
 
Научете повече за мерките на ЕС за премахване на разликата между заплатите на 
мъжете и жените.

Равно заплащане на мъжете и жените 
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap

Повече жени в ИТ сектора и науката
 
В резолюция от 2018 г. Парламентът изтъкна липсата на жени в дигиталния сектор и 
призова те да бъдат насърчени да учат в тази област. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73521/kak-es-mozhe-da-namali-razlikata-v-zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200109STO69925/zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite-zashcho-ima-razlika
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200109STO69925/zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite-zashcho-ima-razlika
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20170609STO77059
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20160418STO23760/maria-arena-female-poverty-is-the-result-of-a-lifetime-of-discrimination
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20230327IPR78545/razlika-v-zaplashchaneto-mezhdu-polovete-parlamentt-prie-novi-merki-za-prozrachnost
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73521/kak-es-mozhe-da-namali-razlikata-v-zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite-video
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200227STO73521/kak-es-mozhe-da-namali-razlikata-v-zaplashchaneto-na-mzhete-i-zhenite-video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/closing-europe-s-gender-gap
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/den-na-zhenata-prez-2018-gh/20180301STO98927


Жените в управителните съвети
 
През ноември 2022 г. Парламентът одобри правила за утвърждаване на равенството на 
половете в управителните съвети на компаниите. Директивата цели да въведе 
прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че до края на юни 
2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 
33% от всички директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения пол. 
 
Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение по темата по-рано 
през 2022 г. Страните в ЕС ще трябва да започнат да прилагат изискванията в срок от 
две години. Новите правила не се отнасят за компании с по-малко от 250 служители.

Предотвратяване на насилието спрямо жените
 
Европейският съюз подхожда от различни страни към проблема с насилието спрямо 
жените. Парламентът подчертава нуждата от мерки срещу конкретни форми на 
насилие ‒ сексуален тормоз, трафик на жени, принуждаване към проституция, 
генитално осакатяване на жени, преследване и насилие онлайн. 
 
През февруари 2021 г. депутатите призоваха Комисията да направи предложение за 
директива срещу всички форми на насилие, основано на пола. Очаква се това да стане 
през пролетта на 2022 г. Около една трета от жените в ЕС са били жертви на 
физическо или сексуално насилие, а около 55% от жените са претърпели сексуален 
тормоз. 
 
Прочетете как ЕС се бори срещу насилието, основано на пола.

" Всяка държава членка осигурява прилагането 
на принципа за равно заплащане на мъжете и 
жените за равен труд или за труд с равна 
стойност. "
Член 157 на Договора за функционирането на ЕС
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221118IPR55706/ep-priema-znakovi-pravila-za-ravenstvoto-mezhdu-polovete-v-upravitelnite-sveti
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20221118IPR55706/ep-priema-znakovi-pravila-za-ravenstvoto-mezhdu-polovete-v-upravitelnite-sveti
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_BG.html
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20210923STO13419/kakvi-merki-vzema-es-sreshchu-nasilieto-osnovano-na-pola
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A12008E157


От миграционната политика до международната 
търговия
 
В съгласие с принципа, че въпросът за правата на жените е неразделна част от 
политиката на ЕС в различни области, Парламентът настоява за по-голяма 
последователност в сфери като търговията, помощите за развиващите се страни, 
селското стопанство, заетостта и миграцията. 
 
В резолюция от 2016 г. депутатите призоваха за общоевропейски насоки по отношение 
на половете като част от цялостна реформа на подхода към мигрантите и 
предоставянето на убежище.  
 
В друг доклад от 2018 г. Парламентът призова за повече внимание към жените в 
политиката за климата и към тяхната роля да защитават най-уязвимите членове на 
дадено семейство и общност.  
 
Всички търговски споразумения на ЕС трябва да съдържат обвързващи и приложими 
клаузи, които да задължават страните партньори на ЕС да спазват правата на човека, 
включително равенството на половете, заявява резолюция от 2018 г.

Жените в политиката
 
Европейският парламент многократно е заявявал, че жените трябва да участват 
пълноправно в политиката и във вземането на решения на всички нива. 
 
В доклад от януари 2019 г. Парламентът призова европейските политически партии да 
гарантират, че и мъже, и жени са кандидати за различните ръководни органи на 
Европейския парламент за мандата, който започна от юли 2019 г. В началото на 
мандата жените бяха повече от всякога ‒ на първото заседание през юли те 
съставляваха 39,3% от депутатите спрямо 36,5% в края на предишния мандат. 
 
Научете повече за присъствието на жените в Европейския парламент.

COVID-19 и равенството на половете
Депутатите в Европейския парламент са обезпокоени, че кризата с COVID-19 засили 
съществуващите неравенства между половете. Пандемията постави още 47 милиона 
жени и момичета по света под прага на бедността. Освен това много жени бяха на 
предната линия в борбата с вируса - от 49-те милиона здравни работници в ЕС 76% са 
жени. Пандемията засяга много сектори от икономиката, в които са заети 
преобладаващо жени - например, туризъм, полагане на грижи за децата и почистване. 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0066_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/den-na-zhenata-2019-gh/20190226STO28803
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0010_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/den-na-zhenata-2019-gh/20190226STO28804/zhenite-v-evropeyskiia-parlament-infoghrafika
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19


Запознайте се с данни за въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените. 
 
Увеличаването на работата от вкъщи и грижите за други членове на семейството 
затрудниха допълнително намирането на баланс между личен и професионален живот 
и се отразиха върху психическото здраве на много жени. Вижте данни в нашите 
инфографики за работата от вкъщи, неплатените грижи и психическото натоварване. 
Научете повече за работата на Парламента по социални въпроси:

Как ЕС подобрява правата на работниците и условията на труд• 
Как ЕС се бори за намаляване на безработицата• 
Как ЕС за помага за повече възможности за работа на младите хора• 
Как ЕС допринася за подобряване на здравето на европейците• 

Допълнителна информация
Европейски институт за равенство на половете
Доклад на Европейската комисия за равенството на половете в ЕС през 2022 г. (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh/20210225STO98702/kak-covid-19-zasiagha-zhenite-v-es-infoghrafiki
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20220303STO24641/zhenite-po-vreme-na-covid-19-rabota-ot-vkshchi-ghrizhi-i-psikhichesko-zdrave
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