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Генерална дирекция за комуникация 
Дирекция В - Връзки с гражданите 
ОТДЕЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 

 
 

Брюксел, 5 март 2010 г. 
 
 

Симпозиум от 2 март 2010 г. 
 

„Перспективи за 2014 г.: Какви връзки съществуват между жените и Европейския 
съюз?“ 

 
Жените и Европейският съюз 
Презентация на TNS Opinion 

 
 
 
Със симпозиум, на който беше повдигнат този въпрос, Европейският парламент даде ход 
на поредица събития, на които е домакин, посветени на Международния ден на жената 
през 2010 г. Заместник-председателят на Европейския парламент, г-жа Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, председателстваше този симпозиум, който се проведе на 2 март 2010 г. 
 
След европейските избори през юни 2009 г. беше важно да се направи равносметка, като 
се поставят редица основни въпроси: какво е отношението на жените към ЕС и какви са 
очакванията им от него? Каква роля придават те на Европейския парламент и каква роля 
биха искали той да играе? Какво е отношението им към политиката? Какво е било 
изборното им поведение по време на европейските избори? 
 
Отговорите на тези въпроси са резултат от анализ на всички пред- и следизборни 
количествени анкети на Евробарометър (ЕП и Комисията), както и на качествените 
анкети, проведени от Парламента след изборите. Този труд е резултат от обобщение, 
извършено в сътрудничество с TNS Opinion и Генералната дирекция за комуникация към 
ЕП. 
 
Настоящият документ има за цел да обобщи презентацията Powerpoint, която читателите 
могат да намерят приложена към него.  
 

⇒ Един фактор е определящ за следващите европейски избори през 2014 г: връзките 
между жените и ЕС са по-слаби от тези, които го свързват с мъжете.  
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⇒ Научните анализи показаха наличието на порочен кръг, който трябва да се 
опитаме да разчупим преди следващите европейски избори.  

 
Днес жените не разбират каква е ролята на ЕС и какво отношение има той към 
конкретните им тревоги, поради което проявяват слаб интерес към него и го познават по-
слабо от мъжете. Това обяснява защо жените възприемат ЕС като нещо далечно. 
 
Ако успеем да разчупим порочния кръг в периода до 2014 г., жените ще започнат да 
разбират по-добре какво отношение има ЕС, ще проявят по-голям интерес към него, ще 
имат по-големи познания и ще се почувстват по-близки до него. 
 

⇒ Предизвикателството е огромно, но постижимо. 
 

� Най-напред, като покажем на жените, че ЕС ефективно допринася за борбата 
срещу кризата. 

 
Изложените по-долу в документа статистически данни разкриват уязвимостта на жените, 
изправени пред кризата. Тя произтича преди всичко от продължаващите неравенства в 
икономическата област, сред които на първо място: неравенство по отношение на 
заплащането, неравенство по отношение на труда, трудности при съчетаването на 
професионалния и семейния живот. 
 

� След това, като се вслушаме в искането на жените за по-солидарна Европа, както 
вътре в нейните граници, така и извън тях. 

 
Всички анкети показват, че мнозинството от европейките искат по-социален Европейски 
съюз.  
 
Ако ЕС им изглежда далечен, причината за това е, че той не популяризира достатъчно 
политиките, към които европейките биха могли да се почувстват съпричастни: 
 

o защита на потребителите; 
o обществено здраве; 
o борба с безработицата; 
o бъдеще на пенсиите; 
o образование; 
o защита на правата на човека в света. 

 
За тази цел трябва да излезем от често повтаряното клише: „жените са по-малко 
европейци от мъжете“ . Не, те просто нямат същата представа за Европейския съюз като 
мъжете.  
 
Всъщност жените искат една различна Европа. Тогава те биха се приближили към нея и 
биха проявили по-голям интерес към европейското равнище. За момента и открай време 
те се чувстват по-съпричастни към местното и националното равнище.  
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I. ОТ ПОРОЧЕН КРЪГ КЪМ ДОБРОДЕТЕЛЕН КРЪГ 
 
Заключенията от анализите сочат, че връзката, която свързва жените с Европейския съюз, 
се основава на порочен кръг:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултат от тази конфигурация са следните елементи:  
 

1. При жените като цяло съществува по-ниска степен на икономическа сигурност в 
сравнение с мъжете.  

2. Жените се интересуват повече от политиката от местен и национален, отколкото от 
европейски мащаб.  

3. Макар че ЕС се възприема от жените като нещо далечно, те съзнават неговото 
значение и са гласували на европейските избори през 2009 г. почти в същото 
съотношение като мъжете.  

4. Те имат различна представа за Европейския съюз. Макар че мнозинството от тях 
подкрепят общностните политики, тяхното одобрение е по-слабо от това на 
мъжете. За сметка на това те искат да видят една Европа, която дава значителен 
приоритет на социалните проблеми. 

 
Тозифакт не само беше установен по време на проучванията, но и потвърден от 
статистическите данни на Евростат. 
 
 
II. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 
 

A. При жените като цяло съществува по-ниска степен на икономическа 
сигурност в сравнение с мъжете 

 
1) Жените са по-зле платени.  
 

Разлики в заплащането според 
пола (%); Общо 2007 г. 

Естония - 30,3 

Австрия - 25,5 

ЕС-27 -17,6 

Жените нямат усещането, че 
дейността на ЕС има 
отношение към тях 

Жените възприемат ЕС 
като нещо далечно 

Жените имат слаби 
познания за ЕС 

 

Жените се интересуват 
по-слабо от ЕС 
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Италия - 5,1 

Малта - 2,4 

 Евростат 
 
 
2) Макар че е налице тенденция към подобряване (цел на Лисабонската стратегия 

200/2010), процентът на заетост при жените и тяхната стабилност на пазара на 
труда остават по-ниски от тези при мъжете 

 
Процент на заетост (%) според пола; Общо 2008 г. 

 Общо Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Финландия 71,1 69,0 73,1 - 4,1 

Швеция 74,3 71,8 76,7 - 4,9 

ЕС-27  65,9 59,1 72,8 - 13,7 

Гърция 61,9 48,7 75,0 - 26,3 

Малта 55,3 37,4 72,5 - 35,1 
Евростат 

 
Процент на временни работни места сред работещите като цяло (%), 2008 г. 

  Общо Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Кипър 13,9 19,9 8,2 + 11,7 

Финландия 15,0 18,7 11,2 + 7,5 

ЕС-27 14,0 14,9 13,3 + 1,6 

Унгария 7,9 7,0 8,7 - 1,7 

Латвия  3,3 2,0 4,7 - 2,7 
Евростат 

 
3) Повече жени живеят в безработни домакинства, тоест където не работи нито един 

член на домакинството.  
 

Домакинства без работа според пола (%); Общо 2008 г. 

  Общо Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Гърция 7,5 9,3 5,7 + 3,6 

Обединено кралство 10,7 12,5 8,9 + 3,6 

ЕС-27  9,2 10,1 8,2 + 1,9 

Финландия 8,1 7,8 8,3 - 0,5 

Естония 6,2 5,8 6,6 - 0,8 

Евростат 
 

� Неравенството между мъжете и жените в ЕС е факт: една трета от европейките са 
почувствали в даден момент, че са обект на несправедливо отношение поради факта, 
че са жени. 
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Чувствали ли сте някога, че сте обект на несправедливо отношение, защото сте 
жена? 

 Да Не Не знам 

Швеция 43% 55% 2% 

Гърция 40% 59% 1% 

ЕС-27 32% 67% 1% 

Португалия 22% 78% 0% 

Малта 22% 76% 2% 

Флаш Евробарометър 266, февруари 2009 г. 
Въпрос, зададен единствено на жени. 

 
Б. Жените се интересуват повече от политиката от местен и национален, 
отколкото от европейски мащаб. 

 
1) Жените се интересуват повече от справянето с проблемите на ежедневието. В областта 

на политиката повече жени отколкото мъже смятат, че колкото по-близко е 
равнището на управление (най-напред регионално, после регионално или местно), 
толкова по-голямо е неговото въздействие върху ежедневието им.  

 
Според ЕБ72 (есен 2009 г.):  

 
Кое от следните нива оказва най-голямо влияние върху условията ви на живот? 

 Жени Мъже 

Национално равнище 44% 48% 

Регионално или местно равнище 37% 31% 

Европейско равнище 11% 15% 

Не знам 8% 6% 

 
2) Жените се безпокоят повече за въпроси, които имат пряко въздействие върху тях 
или семейството им. Както е посочено в точка 4 (Социален дневен ред), те 
възприемат по-добре социалните политики, докато мъжете се интересуват повече от 
„макрополитиката“ (икономика, сигурност и отбрана, енергетика и т.н.). 

 
Кои са двата най-важни проблема, с които се сблъсквате в момента? (максимум 2 

отговора) 

  Общо Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Повишаването на цените/ 
инфлацията 

38% 39% 36% +3 

Икономическата ситуация 26% 24% 29% -5 

Безработицата 20% 20% 20% = 

Системата на здравеопазване 18% 21% 16% +5 

Пенсиите 15% 17% 14% +3 

EБ72 (Есен 72) 
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3) Жените заявяват, че вниманието им е привлечено повече от политиката на местно 
равнище, тъй като тя има пряка връзка със семейния им живот и тъй като имат 
усещането, че гласът им е от значение.  

 
 Цитати от качественото проучване Евробарометър за жените от 2009 г: 
 
 „ Предпочитам да влагам усилията си на местно равнище. Въображението ми се стимулира в 

по-голяма степен. Познавам хората, заради които участвам“. (Нидерландия) 
 
 „ Гледам отстрани. Когато някоя статия ми привлече вниманието, я прочитам. 

Съсредоточавам се върху това, което засяга лично мен или семейството ми“. (Словакия) 
 

„ Всичко това наистина е далеч от мен и аз не се намесвам. Предпочитам да влагам усилията 
си във въпроси, които са по-близки до ежедневието ми, когато чувствам, че гласът ми е от 
значение и че имам някакво влияние“. (Дания) 
 
„ Европейският парламент съществува, от време да време чуваме да се говори за него. За мен 
обаче той няма влиянието на истинско правителство“. (Италия) 
 

В. Макар че жените възприемат ЕС като нещо далечно, те знаят, че ЕС е важен, и са 
гласували на последните европейски избори в почти същото съотношение като 
мъжете 

 
1) Жените възприемат ЕС като нещо далечно: 
 
 а) Жените имат по-малко позитивна представа за ЕС от мъжете, независимо дали 

това се отнася до представата им за ЕС, това доколко подкрепят принадлежността 
към него или нивото им на доверие в ЕС.  

 
 б) Почти половината от европейките имат чувството, че не разбират 

функционирането на ЕС.   
 

От Стандартен Евробарометър 72: За всяко от следните твърдения, посочете дали 
сте по-скоро съгласен/а или по-скоро несъгласен/а?  

 

Разбирам функционирането на ЕС 

  Общо Жени Мъже Разлика жени/мъже 

По-скоро съм съгласен 44% 38% 51% +13 

По-скоро не съм 
съгласен 

48% 54% 42% -12 

Не знам 8% 8% 7% -1 

 
в) Повече от 3 от всеки 4 жени се чувстват зле информирани за дейностите на ЕП. 

 
Според сумарните резултати от EБ68, 69 и 70: 
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Степен на информираност за дейностите на ЕП 

 Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Добре информиран 19% 28% -9 

Зле информиран 77% 69% +8 

Не знам 4% 3% +1 

 
 
� Резултатите сочат единствено, че ЕС се възприема като нещо далечно и твърде 
сложно.  

 
Откъси от качествената анкета за жените от 2009 г.: 
 
„Много хора не знаят как функционира [ЕС]. Той се ръководи от твърде много хора и не 
знаем кой какво върши.“ (Франция)  
 
„ Не чувствам никаква връзка с ЕС.“ (Обединено кралство) 
 
„ ЕС функционира на по-високо равнище, ние, обикновените хора, се чувстваме по-малко 
засегнати от него.“ (Словения)  
  
„ ЕС взима „ решения под масата“. Те би трябвало да посещават страните и да основават 
решенията си върху това, което виждат там.“ (Словакия) 

2) Все пак европейките знаят, че ЕС играе някаква роля, въпреки че не могат точно 
да я определят.  

 
Качественото проучване Евробарометър за жените от 2009 г. сочи, че жените се 
чувстват близки до европейския проект (мир и солидарност).  
 
Те знаят, че: 
 
- ЕС играе основна роля за хармонизирането и регулирането; 
- повечето национални закони по един или друг начин произхождат от европейското 

равнище; 
- ЕС носи икономическа стабилност. 
 
Те обаче признават, че не могат да кажат нещо по-конкретно за ролята на ЕС. Жените имат по-слаби 
обективни познания за ЕС. Според ЕБ72 на поставени общо пет въпроса за ЕС само 38% от жените 
отговарят като цяло вярно (в сравнение със 47% при мъжете). 

 
3) Жените са гласували на европейските избори през 2009 г. почти в същото 
съотношение като мъжете (в някои страни те са по-голям процент от мъжете).  

  
Европейски избори: степен на участие 

  Общо Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Латвия 54% 58% 49% +9 

Литва 21% 25% 16% +9 
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ЕС-27 43% 42% 44% -2 

Кипър 59% 55% 64% -9 

Гърция 52% 48% 58% -10 

Следизборна анкета (юни 2009 г.) 
 
Г. Те очакват един различен ЕС, Съюз със социален дневен ред 

 
1) Мнозинството от жените подкрепят европейските политики, но в по-малка степен 
от мъжете, що се отнася до: 

  
Степен на подкрепа за следните европейски политики 

За Против Не знам 
 

Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже 
Европейски паричен съюз с 
единна парична единица, 
еврото 

57% 65% 35% 30% 9% 6% 

Обща външна политика на 
държавите-членки на ЕС по 
отношение на други страни 

65% 73% 19% 19% 15% 9% 

Обща политика на отбрана и 
сигурност във всички държави-
членки 

73% 78% 15% 15% 12% 7% 

Разширяване на ЕС с приемане 
на други страни в бъдеще 

44% 48% 40% 41% 16% 11% 

Сумарни резултати от EБ68, EБ69, EБ70 
 
2) За сметка на това повече жени отколкото мъже подкрепят социалната политика, 
политиката за общественото здраве и политиката за защита на потребителите. 

 
Според вас на коя от следните политики трябва да се даде приоритет? (макс. 4 отговора) 

 Жени Мъже 
Разлика 
жени/мъже 

Подобряване на защитата на потребителите и на 
общественото здраве 

39% 33% +6 

Борбата с тероризма при спазване на 
индивидуалните свободи 

38% 35% +3 

Ефективни мерки срещу изменението на 
климата 

36% 35% +1 

Политика на сигурност и отбрана, позволяваща 
на ЕС да се справя с международни кризи 

31% 33% -2 

Обща енергийна политика, целяща да гарантира 
енергийна независимост на ЕС 

28% 33% -5 

Сумарни резултати от EБ68, EБ69, EБ70 
 
� Следователно, жените очакват европейски социален дневен ред. 
 

Що се отнася до ценностите, които да защитава Европейският парламент, или политиките, които да 
бъдат приоритетни, повече жени отколкото мъже подкрепят социалните политики в ЕС. 

 
Според вас кои от следните ценности трябва да защитава с предимство Европейският 
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парламент? 

 Жени Мъже 
Разлика 
жени/мъже 

Защитата на правата на човека в света 55% 52% +3 

Равенството между мъже и жени 37% 29% +8 

Солидарността между държавите-членки на ЕС 33% 40% -7 

Солидарността между ЕС и бедните страни в 
света 

27% 29% -2 

Стандартен Евробарометър 70 (есен 2008 г.) 
 
 
III. ПОЗНАВАМЕ ЛИ ОЧАКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙКИТЕ? 
 

A. Очаквания на жените 
 

1) Преди изборите жените искаха кампанията през 2009 г. да се основава на: 
 

Теми на европейските избори през 2009 г. 

  Жени Мъже Разлика жени/мъже 

Безработица 49% 47% +2 

Икономически растеж 45% 50% -5 

Инфлация и покупателна способност 44% 45% -1 

Несигурност 36% 33% +3 

Бъдеще на пенсиите 34% 31% +3 
Сумарни резултати от EБ68, 69, 70 
 
 
2) Жените искат да получават информация предимно за следните области: 
 

В кои области искате да получавате повече информация? 

  Общо Жени Мъже 
Разлика 
жени/мъже 

Вашите права като европейски 
гражданин 

48% 48% 47% +1 

Политиката за заетостта 39% 39% 40% -1 

Социалната и здравната политика 39% 42% 34% +8 
Мерките в подкрепа на 
образованието, обучението и 
младежта 

32% 35% 29% +6 

Политиката за сътрудничество и 
помощ за развитие, и хуманитарната 
помощ 

20% 22% 17% +5 

EБ64 (Есен 2005 г.) 
 
Б.  ЕП иска да действа на различни равнища 
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1) На равнище икономическо положение на жените: 
 

• ЕП за пореден път изисква от Европейската комисия да представи законодателно 
предложение относно равното заплащане при мъжете и жените. 

 
• Той приканва държавите-членки да предприемат по-ефективни мерки за 

намаляване на процента на безработица сред жените. 
 

2) На равнище неравенство между мъжете и жените в ЕС: 
 

• Членовете на Европейския парламент изискват установяването на заведения за 
деца в предучилищна възраст. Това е важен аспект от усилията за постигане на по-
добър баланс между професионалния и личния живот. 

 
• От тази гледна точка, Европейският парламент изисква също от държавите-членки 

и ЕС да увеличат помощта за възрастни хора и други зависими лица.  
 
• За ЕП е жизненоважно да се даде предимство на по-балансираното присъствие на 

жените и мъжете на ръководни постове в предприятията, администрацията и 
политическите структури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Представянето на жените в Европейския парламент нараства 
 
Съотношение на жените в Европейския парламент от 1979 г. насам: ситуацията 
все повече се подобрява. 
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Обръщаме внимание върху факта, че към момента жените заемат едва 23,92% от 
местата в националните парламенти.  

 
 
IV. КАКВИ СА ИЗВОДИТЕ? 
 

За да разчупи порочния кръг, който отдалечава жените от ЕС, той трябва, използвайки 
новаторски средства, да покаже, че: 
 
1) Неговите действия имат отношение към европейките: ЕС трябва да покаже по 

по-ефективен начин, че главните опасения на европейките се взимат под внимание, 
както по отношение на несигурното им икономическо и социално положение, 
неравенството между мъжете и жените и участието им в политиката, така и по 
отношение на разработването на социални политики.  

 
2) ЕС предприема действия, за да подобри ежедневието на европейските 
граждани. Това би могло да бъде ефективно средство за промяна на неговия образ. 

 
 
V. ЦЕЛТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жени членове на ЕП
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Жените се интересуват 
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Източници:  
 
1. Количествени анкети 

 
• Специален Евробарометър: Отношение и мнение на жените преди европейските 

избори през 2009 г. (Есен 2007 г. - Есен 2008 г.) – сумирани резултати от серии 
Евробарометър – за всяка серия е използвана представителна извадка от 1 000 
европейки на възраст 15+, интервюирани лично в 27-те държави-членки (общо 
около 27 000 интервюта) 
 

• Флаш Евробарометър 266: Жените и европейските избори (февруари 2009 г.) – 
представителна извадка от 1 000 жени на възраст 15+, и представителна извадка от 
500 граждани, мъже и жени, на възраст 15+, интервюирани по телефона в 27-те 
държави-членки (общо около 35 000 интервюта) – Галъп Европа 
 

• Специален Евробарометър 71.3: Следизборна анкета (юни 2009 г.) – 
представителна извадка от 1 000 европейки на възраст 18+ (в Австрия 16+), 
интервюирани лично в 27-те държави-членки (общо около 26 000 интервюта) 
 

• Стандартен Евробарометър (EБ64, Есен 2005 г. – EБ70, Есен 2008 г. – EБ72, Есен 
2009 г.) - представителна извадка от 1 000 европейци на възраст 15+, интервюирани 
лично в 27-те държави-членки (общо около 27 000 интервюта) 

 
2. Качествена анкета 

 
• Жените и Европейският съюз след европейските избори през юни 2009 г. (юни 

2009 г.) – Целеви групи: жени на възраст 30-55 години, интервюирани в 27-те 
държави-членки. 

 
3. Макроикономически данни 

 
• Статистически данни на Евростат 

 
 


