
 
Хронология: напредъкът в ЕС в борбата за
права на жените
 
Макар че пандемията поставя нови предизвикателства, Европа е извървяла дълъг
път относно правата на жените. Вижте някои от важните моменти в нашето видео.
 

Равенството на половете е основна европейска ценност и ЕС работи за премахване на
различията в третирането на жените и мъжете. Кризата с COVID-19 носи нови
проблеми, тъй като в много отношения жените са по-засегнати - те съставляват
например мнозинството от работещите в сектори като здравеопазване, лични грижи и
продажби.
 
Запознайте се с данните за отражението на COVID-19 върху жените
 
. 
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Правата на жените в ЕС
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Парламентът е приел множество актове и резолюции с препоръки за подобряване на
равенството на половете. Някои от тях са:
 

за облекчаване на отражението на промените в климата върху жените (2017
г.) 
за борба със сексуалния тормоз на работното място, на обществени места, в
политическия живот и онлайн (2018 г.) 
приемане на правила за баланса между личен и професионален живот и за
родителския отпуск (2019 г.) 
за намаляване на разликата в заплащането на труда на мъжете и жените
(2020 г.) 
за премахване на гениталното осакатяване на жени (2020 г.) 
за насърчаване на участието на жените в цифровата икономика (2021 г.) 
за ратифициране на Истанбулската конвенция за борба срещу насилието
спрямо жените (2021 г.)
 

Възстановяването и жените 
Парламентът настоява Европейската комисия и страните в ЕС да заделят средства, за
да помогнат на жените да преодолеят последиците от пандемията, особено по
отношение на заетостта, насилието и здравноосигурителните права.
 
 
Депутатите искат също така равенството на половете да бъде един от важните въпроси
за разисквания в рамките на предстоящата Конференция за бъдещето на Европа.
 

"  Равенството  между  жените  и  мъжете
трябва  да  бъде  гарантирано  във  всички
области,  включително  заетостта,  труда  и
възнаграждението.  "
Член 23 от Хартата на основните права в ЕС
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https://fra.europa.eu/bg/eu-charter/article/23-ravenstvo-mezhdu-zhenite-i-mzhete
https://fra.europa.eu/bg/eu-charter/article/23-ravenstvo-mezhdu-zhenite-i-mzhete
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https://fra.europa.eu/bg/eu-charter/article/23-ravenstvo-mezhdu-zhenite-i-mzhete
https://fra.europa.eu/bg/eu-charter/article/23-ravenstvo-mezhdu-zhenite-i-mzhete
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190712STO56961/kak-parlamentt-raboti-za-ravenstvo-na-polovete-v-es


На 8 март Парламентът ще отбележи Международния ден на жената по време на
пленарната си сесия. Преди това, на 4 март, парламентарната комисия по равенството
на половетеорганизира конференция
 
 на тема: „Силни сме: Жените начело на борбата с COVID-19“.
 
 
Гледайте събитието на 4 март онлайн от 10 часа българско време.
 

"  Не само че жените могат да превъзмогнат
всякакви кризи, но те са и в челните редици в
политиката в бъдеще. Да направим 21-ви век
века на жените! "
Евелин Регнер,
председател на парламентарната комисия по равенството на половете

Допълнителна информация
Инфографика на Изследователската служба на ЕП: Нововъзникващо разделение
между половете?  (март 2021 г.) (EN)
Материал на Изследователската служба на ЕП: Нуждата от отговор, основан на пола,
на кризата с COVID-19 (февруари 2021 г.) (EN)
Резолюция на Европейския парламент за бъдещите предизвикателства по отношение
на правата на жените (11 февруари 2021 г.)
Резолюция на Европейския парламент за кризата с COVID-19 и отражението ѝ върху
равенството на половете (21 януари 2021 г.)
Проучване за разликата в присъствието на мъже и жени на лидерски позиции в
публичния сектор (март 2021 г.)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/plenary-session_20210308-0900-PLENARY_vd
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https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/femm/home/highlights
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh/20210218STO98125/mezhdunaroden-den-na-zhenata-prez-2021-gh-zhenite-v-borbata-sreshchu-covid-19
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/international-women-s-day-2021_20210304-0900-SPECIAL-OTHER_vd
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_BG.html
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689276/IPOL_STU(2021)689276_EN.pdf

