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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Хелена ДАЛИ 

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за равнопоставеността 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и обща 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия 

европейски интерес, по-специално в областта, за която ще отговаряте? Каква е 

Вашата мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на 

стратегическата програма на Комисията? Как ще осъществявате интегрирането 

на принципа на равенство между половете и как ще интегрирате перспектива за 

равенство между половете във всички области на политиката от Вашия 

портфейл?  

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 

парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или 

бъдещи дейности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на 

Вашите задължения в рамките на Комисията?  

Навлязох в политиката преди 40 години като студентка, изпълнена с идеализъм, 

мотивирана от копнеж за справедливост и равенство и воля за премахване на 

несправедливостите и изграждане на по-добър свят за всички. През този дълъг период 

се срещах и разговарях с много хора, които бяха маргинализирани поради 

предразсъдъци, стереотипи или дискриминационно законодателство. Направих всичко 

по силите си и най-доброто според познанията и способностите си, за да се справя с 

тези ситуации. 

Вярвам, че академичните ми квалификации и професионален опит ще ми позволят да 

допринеса за общия европейски интерес. Притежавам докторска степен по социология 

и в продължение на много години изнасях лекции в тази област. Като министър по 

европейските въпроси и равенството редовно присъствах на заседанията на Съвета по 

общи въпроси и Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и 

потребителски въпроси, чиито задачи са осигуряване на единно решение на равнище 

ЕС по ключови теми от европейски интерес. В бъдеще очаквам да работя заедно с 

председателя и заместник-председателите на Комисията и с колегите комисари за 

изпълнение на нашата обща програма. Ще работя заедно с председателя на Комисията 

и за да осигуря ефективно изпълнение на поетите в политическите насоки ангажименти 

по отношение на равнопоставеността. 

Като жена политик упорито работих в култура, в която за жените беше трудно да 

успеят, тъй като исках да допринеса за необходимите промени. Това бе основната ми 
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мотивация, когато влязох в парламента през 1996 г. и станах парламентарен секретар 

по въпросите на правата на жените в кабинета на министър-председателя, през 

следващите години като министър в сянка и по време на мандатите ми като министър 

на социалния диалог, потребителските въпроси и гражданските свободи и като 

министър по европейски въпроси и равенство.  

Радвам се, че срещам хора, чийто живот се подобрява благодарение на мерките за 

равенство, които бяха въведени в моята страна. Никога няма да забравя радостта на 

толкова много хора след приемането на ключови законодателни актове, въвеждащи 

нови права и разширяващи принципа на равенство. В същото време трябва да 

продължим да оказваме подкрепа на най-уязвимите хора в обществото, които са 

маргинализирани поради множествена дискриминация или са попаднали в капана на 

домашното насилие. Оттук е и моята решимост за въвеждане на законодателство в 

областта на равнопоставеността, насърчаване на ратифицирането на инструментите за 

правата на човека и повишаване на защитата на най-уязвимите членове на нашите 

общества.  

Напълно зачитам основните ценности, върху които сме изградили Европа — човешко 

достойнство и права на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на 

закона. Няма да искам или да приемам инструкции от когото и да било. Стремежът ми 

е да обърна внимание на интересите на всички засегнати страни, независимо от техния 

национален, регионален, професионален или индивидуален произход. Ще работя за 

цялостното изпълнение на политическите приоритети, посочени от новоизбрания 

председател на Комисията. 

Като министър работих в сътрудничество с депутатите, гражданското общество, 

социалните партньори и засегнатите лица за въвеждане на законодателни и 

политически мерки, повишаващи равнопоставеността за всички без изключение. Ще 

използвам този опит и ще адаптирам подхода си в съответствие с изискванията на 

работата на европейско равнище.  

Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще имам честта да поема ресор 

„Равнопоставеност“. Задължени сме да интегрираме и насърчаваме принципа на 

равенство между половете в ЕС и във всички дейности на Комисията в съответствие с 

член 8 от ДФЕС. Договорът дава ясен мандат и представлява политически ангажимент, 

по който ще направя максималното като комисар по въпросите на равенството между 

половете.  

Новоизбраният председател Фон дер Лайен постави равенството между половете на 

челно място в своя дневен ред и се ангажира да дава пример, като състави балансиран 

по отношение на половете колегиум. Тя ми постави задачата да изготвя и представя 

следващата стратегия на ЕС за равнопоставеност между половете, която представлява 

възможност да бъдат доразвити идеята и прилагането на принципа на равенство между 

половете във всички политики на Съюза. Засиленото интегриране на принципа на 

равнопоставеност между половете при изготвянето на политики води до по-добро 

използване на ресурсите, прави политиките по-ефикасни, подкрепя устойчивото 

развитие и създава по-справедливи общества. Предвид това, ако бъда одобрена за 

комисар, ще работя в тясно сътрудничество с моите колеги за интегрирането на 

принципа на равенство между половете в колкото е възможно най-много области, за да 

се постигне реално въздействие по места. 
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Ще работя конструктивно с председателя и останалите членове на Комисията. Ще 

запазя диалога с членовете на Европейския парламент, ще се вслушвам в гражданското 

общество и социалните партньори и ще провеждам обществени консултации през 

целия си мандат. Освен това ще започна диалог с държавите членки, за да спомогна за 

по-доброто координиране на работата, която се извършва на европейско и национално 

равнище.  

Ангажирам се от момента на назначаването си да спазвам безпрекословно 

задълженията за независимост, прозрачност, безпристрастност и отдаденост, 

предвидени в член 17, параграф 3 от ДЕС и в член 245 от ДФЕС, както и задължението 

за опазване на професионалната тайна, предвидено в член 339 от ДФЕС.  

Ангажирам се, че ще избягвам всяка позиция или ситуация, която би могла да постави 

под въпрос моята независимост, безпристрастност и службата ми в полза на 

Комисията, и ще уведомявам председателя на Комисията за всяка ситуация, която 

може евентуално да породи конфликт на интереси при изпълнението на официалните 

ми задължения. 

Изцяло подкрепям нашия ангажимент за прозрачност, посочен в политическите насоки 

на новоизбрания председател. Ангажирам се да правя обществено достояние всички 

контакти и срещи с професионални организации или самостоятелно заети лица по 

всеки въпрос, свързан с изготвянето и прилагането на политиките на ЕС, в 

съответствие с правилата на Комисията. 

 

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент  

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорна пред Парламента и че 

следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби?  

Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на по-

голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 

действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни 

инициативи? Готова ли сте да предоставите на Парламента информация и 

документи във връзка с предвидени инициативи или текущи процедури на равни 

начала със Съвета? 

Ако бъда одобрена за комисар по въпросите на равнопоставеността, ще поема пълна 

политическа отговорност за дейностите в тази област, както е посочено в 

политическите насоки и писмото за определяне на ресора. Задачата ми през 

следващите пет години ще бъде да се засили ангажиментът на Европа за приобщаване 

и равнопоставеност във всичките му значения, независимо от пол, раса или етнически 

произход, възраст, увреждане, сексуална ориентация, религия или убеждения. В 

допълнение към ролята ми във връзка с интегрирането на свързаните с пола аспекти ще 

поведа битка срещу всички форми на дискриминация, по-конкретно като се опитам да 

намеря начин за постигане на напредък по предложената хоризонтална директива за 

борба с дискриминацията и, ако е необходимо, ще предложа ново законодателство за 

борба с дискриминацията. Ще отговарям за изпълнението от страна на ЕС на 

Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания. Ще работя 
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заедно с държавите членки за напредък във връзка с Директивата относно жените в 

управителните съвети и за осигуряване на пълното прилагане на Директивата за 

равновесието между професионалния и личния живот. Други важни въпроси ще бъдат 

борбата с насилието над жените и основаното на пола насилие, овластяването на 

жените и момичетата и осигуряването на последователност в нашите вътрешни и 

външни политики в тази област. 

Придавам голямо значение на принципа на колегиалност и ще си сътруднича напълно с 

останалите членове на Комисията. Ще осигуря активно участие на моите колеги в 

разработването и прилагането на политически инициативи, тъй като 

равнопоставеността ще бъде интегрирана в работата на всеки от тях.  

Сътрудничеството с Европейския парламент е от първостепенно значение за мен. Като 

депутат в продължение на повече от 20 години аз напълно осъзнавам от каква важност 

е парламентарният контрол върху всички политически процеси. Депутатите са 

представители на хората, за подобряването на чийто жизнен стандарт работим. Ще 

работя с Парламента и съответните комисии на всички етапи от процеса на вземане на 

решения и политическия диалог. 

Ефективното междуинституционално сътрудничество е от съществено значение за 

работата на ЕС и за ефективността и легитимността на системата за вземане на 

решения на ЕС. То се основава на водещи принципи, които се ангажирам да спазвам 

изцяло. Тези принципи включват откритост, взаимно доверие, ефективност и редовен 

обмен на информация. Политическите насоки на новоизбрания председател и писмата 

за определяне на ресори напълно отразяват тези принципи и подчертават намерението 

за укрепване на специалните отношения между Европейския парламент и Комисията. 

Ако бъда одобрена за член на Комисията, ще работя за постигането на тази цел и ще 

спазвам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията 

между Европейския парламент и Комисията и Междуинституционалното 

споразумение от 2016 г. за по-добро законотворчество. Ще взаимодействам с 

Парламента по открит, прозрачен и конструктивен начин за изграждане на отношения 

на взаимно доверие. 

В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател ще бъда на 

разположение във възможно най-голяма степен за участие в съответните пленарни 

заседания, заседания на комисии и тристранни обсъждания. Ще осигуря участие на 

парламентарните комисии във всички важни процеси под моя отговорност.  

Ще взаимодействам с Парламента въз основа на принципите на лоялност, доверие, 

прозрачност, двустранен обмен на информация и взаимопомощ. По-конкретно, ще 

поддържам редовен обмен на информация с председателите на комисията по заетост и 

социални въпроси (EMPL), комисията по правата на жените и равенството между 

половете (FEMM) и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

(LIBE), както и други имащи отношение парламентарни комисии, и ще водя отворена 

двупосочна комуникационна политика с членовете на Европейския парламент. Също 

така ще се погрижа за редовното информиране на Европейския парламент, по-

специално преди големи събития и ключови етапи от международните преговори в 

областите, за които отговарям. По отношение на позициите на Европейския парламент 

ще направя необходимото също така въпросите на членовете на Европейския 

парламент към Комисията по теми, които попадат под мое ръководство, да получават 

бързи и точни отговори.  



 

5 

 

В политическите насоки на новоизбрания председател се подчертава, че за да се 

възстанови доверието на гражданите в Съюза, нашите институции следва да бъдат 

отворени и безупречни по отношение на прозрачността. Засилването на 

междуинституционалното сътрудничество чрез насърчаване на легитимността и 

отчетността ще повиши ефективността и доброто управление на ЕС. Затова съм изцяло 

ангажирана с прилагането на широкообхватните разпоредби относно прозрачността и 

обмена на информация в Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия и Междуинституционалното споразумение за по-

добро законотворчество.  

Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя правото на инициатива за 

Европейския парламент. Тя пое ангажимент, че ръководената от нея Комисия ще 

изготвя законодателните актове по всички резолюции на Европейския парламент, 

приети с мнозинство, при пълно зачитане на принципите на пропорционалност, 

субсидиарност и по-добро законотворчество. Напълно подкрепям тази цел.  

Разбирам, че предоставянето на информация и документи е съществен аспект на 

задълбочаването на партньорството между Европейския парламент и Комисията. 

Затова се ангажирам с пълното прилагане на съответните разпоредби на Рамковото 

споразумение между двете институции и на Междуинституционалното споразумение 

за по-добро законотворчество.  

 

Въпроси от комисията по правата на жените и равенството между половете 

3. По време на предишния мандат Европейската комисия не представи стратегия 

на ЕС относно равенството между половете, което предизвика голямо 

недоволство в Парламента, в държавите членки, и по-специално в тази комисия. 

Можете ли да се ангажирате — във възможно най-кратък срок и не по-късно от 

първите 100 дни — с представянето на цялостна и обвързваща стратегия на ЕС за 

равенство между половете под формата на съобщение на Комисията за 

следващите години? Кои приоритетни области възнамерявате да включите в нея? 

Как възнамерявате да сътрудничите с комисията по правата на жените и 

равенството между половете при изготвянето и изпълнението на въпросната 

стратегия по време на следващия мандат? 

 

Ако бъда одобрена като комисар, се ангажирам да изготвя всеобхватната стратегия на 

ЕС относно равенството между половете, както е посочено в политическите насоки, 

във възможно най-кратък срок и ще обсъдя с новоизбрания председател Фон дер Лайен 

точния график на приемане от Комисията.  

 

Сред ключовите елементи, които следва да бъдат взети предвид в стратегията за 

равенство между половете, са борбата с насилието срещу жените и основаното на пола 

насилие, прозрачността на заплащането и разликите в заплащането и пенсиите на 

жените и мъжете, балансът между половете в управителните съвети на дружествата, 

балансът между професионалния и личния живот и ролята на двата пола в постигането 

на равенство между половете. В резултат от обществената консултация, проведена по-

рано тази година, бяха определени други възможни области, като преодоляването на 

свързаните с пола стереотипи, предприемане на мерки срещу основаното на пола 

насилие в интернет и включването на перспективата за равенство между половете в 
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областта на изкуствения интелект. Стратегията трябва да има междусекторен подход, 

за да обхване мъжете и жените в цялото им многообразие. Тя трябва да е насочена към 

възможни нови законодателни предложения, както и към решителни мерки на 

политиките и действия за повишаване на осведомеността.  

 

Новата стратегия ще представлява възможност за допълнително развитие на 

концепцията и интегриране на принципа на равенство между половете във всички 

политики на ЕС, както във вътрешен, така и във външен план. Не бива да пропускаме 

тази възможност. Очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество със 

заместник-председателя, отговарящ за съхраняването на европейския ни начин на 

живот, за да стане това важна тема, и ще разчитам на подкрепата на моите колеги 

комисари, за да се превърне интегрирането на принципа на равенство между половете 

в реалност. Ще разчитам на работната група по въпросите на половете, която ще бъде 

създадена за интегрирането на принципа на равенство в политиките и процесите на ЕС.  

 

Искам ЕС да има стратегия, която е амбициозна, приобщаваща, всеобхватна и насочена 

към реалните нужди на гражданите на Съюза. Очаквам с нетърпение първите контакти 

с комисията по правата на жените и равенството между половете и бих искала те да 

бъдат последвани от структурирано сътрудничество. 

 

Вярвам, че трябва да говорим по тези въпроси както в Европейския съюз, така и извън 

него. Например, бихме могли да обсъдим подхода на ЕС на специална проява в 

рамките на срещата на Комисията за положението на жените, посветена на 25-та 

годишнина от приемането на Пекинската платформа за действие. Надявам се, че на нея 

ще могат да присъстват и членове на Европейския парламент. 

 

 

4. Премахването на насилието срещу жените и момичетата винаги е било 

приоритет за комисията по правата на жените и равенството между половете, тъй 

като то е истински бич в цяла Европа и по света. Широкото присъединяване на 

ЕС към Конвенцията от Истанбул е от първостепенно значение за нас. Какви 

конкретни действия възнамерявате да предприемете, за да се стигне до 

присъединяването на ЕС към тази конвенция и до ратифицирането ѝ от всички 

държави членки? Какви са Вашите законодателни и незаконодателни 

предложения за справяне с кибернасилието и порнографията с цел отмъщение, 

които са така широко разпространени предимно срещу жени и момичета? Какви 

са Вашите конкретни планове за разработването на европейски законодателен 

акт за борба с насилието срещу жени? Какви други мерки против насилието 

срещу жените ще предприемете в съответствие с ангажиментите, поети от 

новоизбрания председател в нейната програма за Европа? 

В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател 

присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция трябва да остане ключов 

приоритет за Комисията. Получих мандат да финализирам процеса на присъединяване 

и ще направя всичко по силите ми за постигането на тази цел. 

 

Приветствам силната подкрепа от страна на Европейския парламент за присъединяване 

на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над 

жени и домашното насилие. Истанбулската конвенция осигурява обща европейска 

рамка за усилията на ЕС и неговите държави членки в борбата с насилието над жени и 



 

7 

 

домашното насилие. Можем да постигнем повече като предприемаме действия в обща 

европейска рамка, отколкото бихме постигнали със самостоятелни действия на 

държавите членки.  

 

За да завърши процесът на присъединяване, ще работя активно с Европейския 

парламент, бъдещите председателства на Съвета и държавите членки за намиране на 

начини за излизане от задънената улица. Също така трябва да обединим усилията на 

всички държави членки и съответните организации на гражданското общество във 

връзка със спешната необходимост от засилване на действията на ЕС за борба с 

насилието срещу жените и основаното на пола насилие. Очаквам становището на Съда 

на Европейския съюз вследствие на искането на Европейския парламент.  

 

Освен този институционален процес възнамерявам да намеря начини за засилване на 

подкрепата за жертвите на насилието срещу жени и домашното насилие. Ако 

присъединяването продължи да бъде блокирано в Съвета, ще обмисля внасянето на 

предложения за минимални стандарти по отношение на определението за някои видове 

насилие и за укрепване на Директивата за правата на жертвите. Също така ще 

предприема последващи действия по политическите насоки за добавянето на 

насилието срещу жени в списъка на ЕС на престъпленията, определени в Договора. 

 

Считам, че е от съществено значение да се справим с една бързо развиваща се форма 

на основано на пола насилие: неправомерното насилие в интернет и вредното онлайн 

поведение спрямо жените, включително порнографията с цел отмъщение. Достъпът до 

интернет бързо се превръща в необходимост за социално-икономическото 

благосъстояние и платформа за обществен и политически диалог. Не можем да 

позволим онлайн насилието и вредното поведение в интернет да карат жените и 

момичетата да мълчат и да ограничават участието им в обществото. Като част от по-

широката политика на ЕС срещу изказванията, пораждащи омраза, и незаконното 

съдържание онлайн трябва да разгледаме какво още можем да направим, за да 

гарантираме, че цифровото публично пространство е безопасно, свободно от насилие 

място, което дава възможности за всички, включително за жените и момичетата.  

 

Ще работя върху основата на съществуващия диалог на Комисията с платформите на 

социалните медии и с неправителствените организации по въпроса как доброволното 

сътрудничество може да спомогне за сигнализиране и сваляне на вредно онлайн 

съдържание, както и за осигуряване на решителни действия срещу незаконното 

съдържание. Много форми на онлайн насилие вече са инкриминирани или забранени 

по друг начин в държавите членки. Необходима е повече информация относно 

приложимите правни разпоредби в държавите членки и различните форми на онлайн 

насилие, които те обхващат. Трябва да разгледаме начините, по които да бъдат 

изяснени тези въпроси, като същевременно се зачитат напълно основните права и по-

конкретно свободата на словото. Тази нарастваща несправедливост е основна грижа за 

мен и аз ще работя със заместник-председателите, отговарящи за ресорите „Европа, 

подготвена за цифровата ера“, и „Ценности и прозрачност“ за подобряване на 

положението. 

 

 

5. Икономическо овластяване на жените: Предложението на Комисията за 

директивата относно жените в управителните съвети за съжаление е блокирано в 

Съвета, въпреки конструктивното първо четене в Парламента и силното 
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политическо усилие през последните години. Междувременно различни държави 

членки промениха позицията си на противопоставяне срещу тази директива. 

Какви са плановете Ви за преодоляване на политическите пречки и за постигане 

в краткосрочен план на по-балансирано представителство на жените в процеса на 

вземане на икономически решения? Какви конкретни действия ще предприемете 

за деблокирането на положението в Съвета и за даването на нов импулс за 

приемането на въпросната директива с всички налични политически средства? 

Средните стойности на разликата в заплащането и (вследствие от това) разликата 

в пенсиите на жените и мъжете в Европа будят тревога: 16 % разлика в 

заплащането и 40 % разлика в пенсиите. Това представлява огромна пречка пред 

постигането на равенство между половете в ЕС. Какви инициативи 

възнамерявате да предприемете, за борба с това неравенство? Какви мерки 

предвиждате, за да се изпълни поетият от новоизбрания председател ангажимент 

за въвеждане на обвързващи мерки за прозрачност в заплащането през първите 

100 дни на новата Комисия? 

Равното представителство на жените в процеса на вземане на икономически решения е 

въпрос на равни права и справедливост. Освен това наличието на баланс между 

половете при вземането на решения има икономически смисъл.  

 

Считам, че обсъжданията на предложението на Комисията от 2012 г. допринесоха за 

повишаване на осведомеността по темата и участието на жените в управителните 

съвети на дружествата се подобри в някои държави. Въпреки това темпото на 

промените продължава да бъде бавно и макар че през последните години беше 

постигнат известен напредък в някои държави членки, в други положението е в застой 

и дори се влошава.  

 

Напълно съм ангажирана с тази директива. Мнозинството от държавите членки 

подкрепят инициативата и определено може да бъде постигнато споразумение. 

Приветствам силната подкрепа на новоизбрания председател за това предложение в 

политическите насоки и, ако бъда одобрена, ще се стремя да убедя държавите членки 

също да го подкрепят. Ще разчитам на подкрепата на Европейския парламент. Отдавна 

трябваше да се постигне напредък по това досие.  

 

Също така вярвам, че новата Директива за равновесието между професионалния и 

личния живот ще има положително въздействие за по-добър баланс между половете на 

ръководни постове в икономическата сфера. Ще работя с държавите членки за 

постигане на пълно и бързо прилагане.  

 

Борбата срещу разликата в заплащането и пенсиите не е приключила и аз съм решена 

да ускоря работата в тази област. Смятам, че повишаването на прозрачността при 

заплащането и подобряването на правната яснота са първите необходими стъпки за 

откриване на предубеждения по отношение на пола и дискриминация в заплащането. 

Искам да дам възможност на дружествата да се справят с неравнопоставеността в 

заплащането и да дам възможност на жертвите на дискриминация да търсят ефективно 

правна защита. Предвид това както е посочено в политическите насоки, през първите 

100 дни на Комисията ще представим действия за въвеждане на задължителни мерки 

относно прозрачността на заплащането. Това ще бъде ключов първоначален елемент от 

нашата работа, който ще се влее във всеобхватна политика за справяне с разликата в 

заплащането между половете. Това означава противопоставяне на все още 
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съществуващите стереотипи, укрепване на овластяването на жените в процеса на 

вземане на решения, осигуряване на прилагането и използването на правата в 

Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот (особено 

от бащите) и справяне с разликата в пенсиите на мъжете и жените поради неплатения 

труд. 

 

Нуждаем се и от промяна на секторно равнище. Липсата на жени в добре платени, 

доминирани от мъжете професии е една от причините за разликата в заплащането на 

жените и мъжете. Трябва да се даде възможност на повече жени да навлизат в 

определени сектори и професии и особено да се справим с първопричините за това 

неравномерно разпределение на работната сила. Искам да предприема мерки относно 

свързаните с пола стереотипи, които създават бариери за жените, но също и за мъжете 

— при търсенето на възможности в сектори, които традиционно може да са 

доминирани от другия пол. Тези стереотипи водят също така до неравно разпределение 

на неплатения труд по полагане на грижи. Прилагането на Директивата относно 

равновесието между професионалния и личния живот ще бъде от решаващо значение в 

това отношение. 

 

Тъй като неравенството между половете е социално изградено, аз съм убедена, че като 

се справим с неравенството между половете в цикъла от образование, обучение, 

заетост, родителство, грижи, заплащане и пенсии, можем да ускорим напредъка в ЕС.   
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Въпроси от комисията по заетост и социални въпроси 

 

6. В самия края на осмия законодателен мандат на Европейския парламент 

Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по директива относно равновесието 

между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи 

грижи. Въпреки предоставената от Парламента солидна подкрепа за директивата, 

редица държави членки не я подкрепиха. Какво ще предприемете като кандидат 

за член на Комисията, за да се гарантира, че този първи законодателен резултат 

от Европейския стълб на социалните права се прилага в пълна степен, и бихте ли 

се съгласили, че въпросната директива не само трябва да бъде приложена, но и 

разширена по обхват, за да обхване отпуска по майчинство, както и правата на 

самостоятелно заетите лица и осиновителите?  

Много съм щастлива, че директивата относно равновесието между професионалния и 

личния живот беше приета. Това е голямо постижение по пътя към равенството между 

половете и важна стъпка към една Европа, в която както жените, така и мъжете са в 

състояние да постигнат баланс между своя професионален и личен живот. Това ще 

даде възможност на жените да реализират своя потенциал на пазара на труда, а на 

мъжете — възможност да реализират своя справедлив дял от отговорностите за 

полагане на грижи. 

Ще се погрижа държавите членки да прилагат тази важна директива в националното си 

право. Ще придружаваме държавите членки в процеса на прилагане и ще им 

осигуряваме всички необходими насоки.  

Мисля, че с тази директива и директивата за майчинството предоставяме солидна 

основа за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и 

лицата, полагащи грижи. Осиновителите също така имат право на родителски отпуск 

по силата на новото законодателство на ЕС. Освен прилагането от ключово значение е 

да се повиши осведомеността на гражданите за техните права и да се насърчават 

особено мъжете да се възползват от тях. Важно е въпросът да се разглежда от 

обществото. Например, смятам, че трябва да насърчаваме добри практики, като 

например училища, в които се разглеждат ролите на половете във връзка с грижите, 

или дружества, в които благоприятни за семейството работни практики се използват 

както от мъжете, така и от жените. Възнамерявам да насоча финансиране от ЕС за 

повишаване на тази осведоменост.  

 

Смятам, че равнопоставеността между самостоятелно заетите жени и мъже, както и 

мерките за насърчаване на предприемачеството сред жените, също са от съществено 

значение за пълноценното използване на уменията и таланта на жените. Възнамерявам 

да разгледам внимателно взаимодействието на правата, предвидени в член 18 от 

директивата за майчинството, с отпуска по семейни причини за самостоятелно заетите 

лица и отпуска за осиновяване, във връзка с оценката на прилагането на тази 

директива. 

 

 

7. Насърчаването на равенството между половете и борбата с дискриминацията 

срещу жените трябва да бъде един от най-висшите приоритети на Европейския 

съюз. Ето защо очакваме предложенията на Комисията за нова европейска 

стратегия за равенство между половете, включително обвързващи мерки за 
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прозрачност при заплащането, каквито новоизбраният председател на Комисията 

Урсула фон дер Лайен се ангажира да въведе през първите 100 дни от мандата си.  

 

Какви законодателни мерки предвиждате за премахване на разликата в 

заплащането и в пенсиите на жените и мъжете, за да се осигури равно заплащане 

за равен труд или труд с равна стойност на едно и също място и да се въведат 

обвързващи мерки за прозрачност при заплащането?  

 

Борбата срещу разликата в заплащането и пенсиите не е приключила и аз съм решена 

да ускоря работата в тази област. Смятам, че повишената прозрачност при заплащането 

и подобряването на правната яснота са първите необходими стъпки за откриване на 

предубеждения по отношение на пола и дискриминация в заплащането. Искам да дам 

възможност на дружествата да се справят с неравнопоставеността в заплащането и да 

дам възможност на жертвите на дискриминация да търсят ефективно правна защита. 

Предвид това, както е посочено в политическите насоки, през първите 100 дни на 

Комисията ще представим действия за въвеждане на задължителни мерки относно 

прозрачността на заплащането. Това ще бъде ключов първоначален елемент от нашата 

работа, който ще се влее в всеобхватна политика за справяне с разликата в 

заплащането между половете. Това означава противопоставяне на все още 

съществуващите стереотипи, укрепване на овластяването на жените в процеса на 

вземане на решения, осигуряване на прилагането и използването на правата в 

Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот (особено 

от бащите) и справяне с разликата в пенсиите на мъжете и жените поради неплатения 

труд. 

 

Нуждаем се и от промяна на секторно равнище. Липсата на жени в добре платени, 

доминирани от мъжете професии е една от причините за разликата в заплащането на 

жените и мъжете. Трябва да се даде възможност на повече жени да навлизат в 

определени сектори и професии и особено да се справим с първопричините за това 

неравномерно разпределение на работната сила. Искам да предприема мерки относно 

свързаните с пола стереотипи, които създават бариери за жените, но също и за мъжете 

— при търсенето на възможности в сектори, които традиционно може да са 

доминирани от другия пол. Тези стереотипи водят също така до неравно разпределение 

на неплатения труд по полагане на грижи. Прилагането на директивата относно 

равновесието между професионалния и личния живот ще бъде от решаващо значение в 

това отношение. 

 

Тъй като неравенството между половете е социално изградено, аз съм убедена, че като 

се справим с неравенството между половете в цикъла от образование, обучение, 

заетост, родителство, грижи, заплащане и пенсии, можем да ускорим напредъка в ЕС.   

 

[Горното е извадка от отговора на въпрос № 5.]  

 

8. Имаме строги разпоредби, които утвърждават равенството в нашето трудово 

законодателство, но равенството не може да бъде ограничено само до определени 

области, а трябва да бъде гарантирано на гражданите във всички аспекти на 

живота. Поради това борбата с неравенствата и дискриминацията е от 

жизненоважно значение.  
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 - В качеството Ви на член на Европейската комисия, отговарящ за 

равнопоставеността, какви конкретни действия ще предприемете за 

деблокирането в Съвета на Директивата за борба срещу дискриминацията и за 

даването на нов импулс за приемането на тази директива с всички налични 

политически средства?  

 - Какви мерки предвиждате за справяне с дискриминацията, включително въз 

основа на раса, етнически произход, религия, убеждения, увреждане, възраст, 

сексуална ориентация и пол/полова идентичност, както и с множествената 

дискриминация на работното място и на пазара на труда?  

 - В съответствие със задълженията на ЕС съгласно Конвенцията на 

Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания 

(КПХУ на ООН), и по-специално във връзка със заключителните бележки към 

нея, ще се ангажирате ли с изготвянето на нова Европейска стратегия за хората 

с увреждания за периода след 2020 г., за да се осъществи цялостното прилагане 

на КПХУ на ООН от ЕС и всички държави членки, и върху кои приоритетни 

области бихте насочили вниманието си в тази нова стратегия?  

 - Въз основа на предишни инициативи на ЕС, какви други правни инструменти 

предвиждате за подобряване на социалното и икономическото положение на 

хората с увреждания? 

 

Ще се боря за Съюз, в който хората могат да се развиват успешно без риск или страх от 

дискриминация. Европа, в която хората с уникални умения, произход и характеристики 

се ценят. Напълно съм съгласна, че равенството не може да бъде ограничено само до 

определени области и трябва да бъде гарантирано за гражданите във всички сфери на 

живота. Затова съм твърдо решена да запълня пропуските в законодателството по 

отношение на равнопоставеността. От много години насам Комисията се стреми към 

приемането на нейното предложение за всеобхватна хоризонтална директива за равно 

третиране. Благодарение на работата на предишните председателства и Комисията 

техническите въпроси бяха разрешени. Оставащите бариери са политически. Ще 

използвам всички мои политически правомощия, за да работя в тясно сътрудничество с 

правителствата за деблокиране на настоящото предложение и получаване на 

необходимото единодушие.  

 

Няколко неотдавнашни събития дават надежда за нов тласък. На първо място, 

приемането на Европейския акт за достъпността по отношение на хората с увреждания. 

На второ място, финландското председателство обръща особено внимание на темата и 

ще се опита да преодолее патовата ситуация чрез политически дебат относно борбата с 

дискриминацията в ЕС на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси на 24 октомври 2019 г. Ще следя отблизо 

този дебат. Резултатите от тези обсъждания ще бъдат от ключово значение за 

конкретизиране на бъдещите ми действия и постигането на напредък в краткосрочен 

план. В дългосрочен план и след неотдавнашното приемане на Съобщението на 

Комисията относно „По-ефикасно вземане на решения в областта на социалната 

политика“1 ще предложа пълната си подкрепа за укрепването на нашите правомощия в 

тази област.  

 

                                                 
1 „По-ефикасно вземане на решения в областта на социалната политика: определяне на области, в които да се 

премине към засилено използване на гласуването с квалифицирано мнозинство“, COM (2019) 186, 16.4.2019 г. 
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Като комисар, отговарящ за равнопоставеността, ще продължа да следя отблизо 

съществуващите законодателни инструменти и да предприемам важни инициативи във 

връзка с политиката, като например тези, насочени към приобщаването на ромите и 

органите по въпросите на равенството. За да постигна промени в националните 

политики, ще провеждам близък диалог с държавите членки, включително държавите, 

срещу които са в ход производства за установяване на нарушение. Ако е необходимо, 

няма да се поколебая да премина към следващата стъпка на тези производства и в 

крайна сметка да сезирам Съда на Европейския съюз.  

 

Също така ще се погрижа да се докладва обширно относно прилагането на 

действащото законодателство. Нашият следващ доклад относно прилагането на 

Директивата за расовото равенство и Рамковата директива за равно третиране в 

областта на заетостта ще се основава на широка консултация с държавите членки, 

гражданското общество и всички заинтересовани страни. За този следващ доклад за 

прилагането планирам да се фокусирам върху органите по въпросите на равенството, 

които са наши ключови партньори в борбата срещу дискриминацията на различни 

основания и в различни области. Въз основа на резултатите от доклада за прилагането 

ще обмисля възможностите за по-нататъшни действия в тази област.  

 

Нека да подчертая, че напълно споделям мнението на Европейския парламент, както е 

изразено в неговата резолюция2 от 2016 г., че само законодателството не е достатъчно. 

Една от причините, поради които дискриминацията продължава, е липсата на 

осведоменост относно съществуващите права и задължения. Затова ще продължа 

текущата информационна кампания3 за повишаване на осведомеността по места.  

 

Освен това имам за цел да продължа да подкрепям растящото движение на хартите за 

многообразието в Европа, тъй като те предоставят насоки за управлението на 

многообразието на хиляди дружества, които доброволно решават да се ангажират с 

действия в тази област. Всички тези харти са част от платформата на ЕС за хартите за 

многообразието, която улеснява редовната комуникация между представителите на 

хартата, публикациите и организирането на прояви на високо равнище във връзка с 

управлението на многообразието. Целта ми е да продължи финансирането на тази 

платформа. Също така ще осигуря ангажиране на социалните партньори, които играят 

важна роля в насърчаването на многообразието на работното място. 

 

Имам честта и изцяло се ангажирам да подобря положението на около 100 милиона 

европейци с увреждания. Тази много разнообразна група включва 32 милиона души с 

тежки увреждания и около 70 милиона души с умерени увреждания, повечето 

възрастни хора, чийто брой се увеличава. Очаква се до 2020 г. една пета от населението 

на ЕС да има някакъв вид увреждане. Убедена съм в неотложността на нашите 

действия заедно с държавите членки въз основа на Хартата на основните права на ЕС и 

Договора за функционирането на ЕС. 

  

Изцяло се ангажирам да ръководя прилагането на Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания в целия ЕС. Подобряването на положението на хората с 

                                                 
2 Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директива 2000/78/EC 

(P8_TA-PROV(2016)0360). 
3 Уебсайтът и брошурите са достъпни на всички официални езици на ЕС: 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination   

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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увреждания също допринася за преодоляване на неравенствата, както е отразено в 

принцип 17 на Европейския стълб на социалните права. 

  

Настоящият инструмент за прилагане на конвенцията — Европейската стратегия за 

хората с увреждания — изтича в края на 2020 г. Той обхваща осем области на 

действие: достъпност, участие, равнопоставеност, заетост, образование и обучение, 

социална закрила, здравеопазване и външна дейност и понастоящем е в процес на 

оценяване. Преди приемането на последваща стратегия ще разгледам внимателно 

резултатите от оценката, които се очакват до средата на 2020 г. Също така искам да 

отделя време за пряко участие на лица с увреждания и техните семейства и за 

консултации с организации и заинтересовани страни при определянето на 

приоритетите ми. Убедена съм, че това ще доведе до по-високо качество на 

резултатите. 

  

Много важен елемент в моята работа ще бъде продължаването на прилагането на 

Конвенцията по подходящ начин във всички имащи отношение политики на ЕС. За 

тази цел очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с колегите си 

комисари, за да може освен в инициативите, за които отговарям, и в други важни 

инициативи под тяхна отговорност, например законодателни и бюджетни, да се 

отразяват по подходящ начин въпросите на хората с уврежданията. В тази връзка ще 

работя в тясно сътрудничество със заместник-председателя, отговарящ за съхраняване 

на европейския ни начин на живот. 

  

Подобряването на социалното и икономическото положение на лицата с увреждания е 

не само въпрос на приемане на нови закони. Трябва и да се подобри ефективността на 

функционирането на законите, които имаме. Решена съм да се погрижа наскоро 

приетото законодателство, като Европейския акт за достъпността, да се прилага по 

правилен, амбициозен и последователен начин. Държавите членки разполагат с три 

години за транспониране и след това с още три години за прилагане на директивата. 

Също така ще анализирам внимателно пилотните проекти относно Европейската карта 

за хората с увреждания и ползата от тази карта за премахване на бариерите пред 

свободното движение на жените и мъжете с увреждания.  

  

Убедена съм, че до края на моя мандат политическият ни ангажимент за Съюз на 

равенство ще доведе до конкретни и осезаеми резултати за хората с увреждания, така 

че те да могат по-добре да се възползват от предимствата, които Европа им осигурява. 

 

 


