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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 

жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид „Европейски кодекс за най-добри практики за женитe в сектора на 

ИКТ“ на Комисията от 2013 г., 

– като взе предвид своя задълбочен анализ от 2012 г., озаглавен „Жените в сектора на 

ИКТ“, 

– като взе предвид своя задълбочен анализ от 2015 г., озаглавен „Овластяване на 

жените в интернет“, 

A. като има предвид, че едва 20 % от работещите в сектора на ИКТ общо 2,7 млн. души 

са жени; като има предвид, че жените са недостатъчно представени на всички 

равнища в сектора на ИКТ, особено що се отнася до длъжностите, на които се 

вземат решения; 

Б. като има предвид, че според прогнозите на Европейската комисия, ако на пазара на 

труда в сектора на цифровите технологии навлязат повече жени, това може да 

повиши БВП на ЕС с 9 милиарда евро годишно; 

В. припомня, че в проучването „Жените, работещи в сектора на ИКТ“ („Women active 

in the ICT sector“ ) се прогнозира, че в Европа ще има 900 000 незаети работни места 

в сектора на ИКТ, считано към 2020 г.; като има предвид, че секторът на ИКТ се 

разраства бързо, като създава около 120 000 нови работни места всяка година;  

Г. като има предвид, че жените и момичета са по-малко на брой сред тези, които 

избират образование в областта на ИКТ, а по-късно и сред работещите в тази 

област, което е резултат от – наред с други фактори – сложното взаимодействие на 

стереотипите, свързани с пола, което започва в ранните етапи на живота и 

образованието и продължава на етапа на професионалното развитие; 

Д. като има предвид, че факторите, които са сред причините за по-малкото на брой 

жени и момичата, които избират образователни дисциплини в областта на ИКТ и 

работят в тази област, са многобройни и се различават в отделните държави членки, 

като зависят от това, доколко прогресивни са по-специално действията, насочени 

срещу стереотипите, свързани с пола, както и срещу разделението като цяло, както 

и относителната липса на жени, които да служат като модели за подражание в 

сектора на ИКТ, и ограниченото видимо присъствие на жени в сектора, особено на 

ръководни длъжности; 

Е. като има предвид, че за сектора на ИКТ е характерно както вертикално, така и 

хоризонтално разделение, което е дори по-силно изразено в сравнение с много 

други сектори, както и разминаване между образователната квалификация на 

жените и заеманите от тях длъжности в сектора на ИКТ; като има предвид, че по-

голямата част (54 %) от заетите в сектора на ИКТ жени заемат ниско платени и 
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изискващи по-ниска квалификация длъжности, а едва малка част от тях (8 %) заемат 

длъжности на висококвалифицирани софтуерни инженери; като има предвид, че 

жените са недостатъчно представени и на ръководните длъжности в този сектор, 

като едва 19,2 % от работещите в сектора на ИКТ са ръководени от жени спрямо 

45,2 % от работещите извън сектора на ИКТ; 

Ж. като има предвид, че е доказано, че гъвкавата заетост може да помогне на жените да 

се утвърдят на пазара на труда; 

1. призовава Комисията, държавите членки и социалните партньори да насърчават 

равенството между половете, особено в цифровата икономика, представителните 

органи и институциите за обучение, да насърчават баланса между половете на 

равнищата, на които се вземат решения, както и да следят отблизо промените и 

тенденциите; призовава държавите членки да предприемат по-нататъшни действия 

в областите, в които все още е необходимо да се постигне напредък, и да се обменят 

най-добри практики в рамките на отделните държави членки и между тях; 

призовава Комисията да актуализира текущите данни относно работещите в сектора 

на ИКТ жени и да направи оценка на икономическото въздействие на включването 

на повече жени в сектора; 

2. категорично подкрепя стремежа за увеличаване на дела на жените на ръководни 

длъжности в ЕС; отбелязва, че следва да бъдат разгледани законодателни 

инициативи за подобряване на баланса между половете, ако един от половете е 

структурно необлагодетелстван на дадено работно място и не му се предоставя 

възможност за самореализация; подчертава, че дружествата са по-успешни, ако е 

налице балансирано представителство на двата пола в техните екипи; подчертава, че 

задълженията за квоти трябва да отчитат различните мащаби на дружествата и 

разликите в положението в отделните държави членки; 

3. призовава държавите членки да предприемат мерки във връзка с неравното 

представителство на половете в сектора на ИКТ, като изтъкнат стопанските ползи 

от наличието на баланс между половете и създават по-силни стимули както за 

предприятията, така и за жените, като например модели за подражание и планове за 

професионално развитие, за да засилят видимото присъствие на жените; приветства 

съществуващите инициативи на Комисията за укрепване на мрежовите структури и 

на програмите за наставничество, благоприятстващи наличието на приобщаваща 

цифрова среда; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да се сложи 

край на блокирането на Директивата относно участието на жените в управителните 

органи и да се положат усилия за постигането на споразумение с цел да се подобри 

балансът между половете сред директорите с неизпълнителни функции в дружества, 

допуснати до борсова търговия, както и да се разшири нейният обхват, за да 

включва всички директори; призовава държавите членки да въведат мерки за 

насърчаване на професионалното развитие на жените на всички ръководни равнища 

в рамките на дружествата чрез положителни мерки;  

4.  призовава – с оглед на всички мерки, които се предприемат в тази област – 

административната тежест за предприятията да се запази възможно най-малка; 

обръща внимание, че прекомерната бюрократична тежест може да застраши 

възприемането и да доведе до загуба или преместване на работни места; приветства 
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приложимите, основаващи се на консенсус компромиси между социалните 

партньори в държавите членки със силни традиции за съвместно вземане на 

решения; разглежда съвместното вземане на решения като модел на най-добра 

практика за европейските икономики;  

5. посочва, че цифровизацията оказва значително въздействие върху пазара на труда, 

като изменя динамиката на заетостта и създава нови възможности за заетост и по-

гъвкави условия на труд, например работа от разстояние, което може да служи като 

ефективен инструмент за по-добро съвместяване на професионалните и домашните 

задължения както за жените, така и за мъжете; 

6. насърчава държавите членки да адаптират своите образователни системи, където е 

необходимо, с оглед на насърчаването на преподаването на и интереса към 

предмети в областта на т. нар. НТИМ (наука, технологии, инженерство и 

математика) като цяло и по-специално сред жените студентки; изтъква 

необходимостта от осигуряване на професорски места за жени в сектора на ИКТ, за 

да се създадат модели за подражание за момичетата и жените в тази област; 

7. призовава държавите членки да създадат по-добри условия за работа на жените; 

подчертава в тази връзка целите от Барселона и значението на достъпа до 

качествени грижи за деца на достъпни цени по отношение на равнището на заетост 

при жените; подчертава, че равните възможности за мъжете и жените са в основата 

на политиката на равнопоставеност;  

8.  насърчава държавите членки да организират своите данъчни и социални системи по 

такъв начин, че да не създават пречки за вторите работещи членове на 

домакинството да работят или да работят повече, тъй като е налице тенденция 

жените да са вторите работещи лица в домакинството, а работните места в сектора 

на ИКТ са много силно представени в тази област; 

9. призовава Комисията да гарантира, че използването на средства от ЕС за 

подобряване на цифровата грамотност сред жените се следи отблизо, постоянно и 

непрекъснато, за да се предотвратят всякакви злоупотреби с тези средства и да се 

гарантира тяхното ефективно използване; 

10. изисква да се установи редовен обмен на най-добри практики между всички имащи 

отношение заинтересовани страни, в това число социалните партньори, за да се 

обсъжда прилагането на аспекта за равенство между половете в Програмата за 

цифрови технологии; призовава Комисията да включи социално измерение, в това 

число за равенството между половете, както в Програмата в областта на цифровите 

технологии, така и в Стратегията за цифров единен пазар; призовава Комисията да 

предприеме действия по този въпрос в рамките на инициативата от работната си 

програма за 2016 г. „Ново начало за работещите родители“; 

11. приветства „Европейския кодекс за най-добри практики за жените в ИКТ“ и 

призовава за неговото широкообхватно и по-ефективно прилагане; приветства 

създаването на общоевропейска „Широка коалиция за работни места в сферата на 

цифровите технологии“ и насърчава участващите дружества да поставят специален 

акцент върху назначаването и предоставянето на равни възможности за 

професионално развитие на жени; подчертава приноса, който тези инициативи 
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могат да осъществят за намаляването на недостига на специалисти в множество 

държави членки; 

12. призовава Комисията и държавите членки да анализират новите форми на заетост, 

особено за жените, в ерата на цифровите технологии, както и да предприемат мерки 

в полза на най-уязвимите групи; настоятелно призовава Комисията и държавите 

членки да намерят начини да гарантират основните права на работниците и 

социалната закрила на служителите, за да се борят срещу несигурните условия на 

труд; подчертава, че трябва да се намерят нови форми на социална закрила, които 

да отразяват новите форми на труд, както и факта, че жените вече са се сблъсквали с 

пропуски във връзка със социалната сигурност по отношение на новите форми на 

труд и че този техен опит трябва да бъде взет под внимание при намирането на 

подходящи решения;  

13. признава потенциала на цифровизацията по отношение на предприемачеството и 

подчертава колко е важно да се осигурят необходимите структури за финансиране 

на предприятията в областта на ИКТ и на новосъздадените дружества в сферата на 

цифровите технологии, особено за подобряване на достъпа до финансиране за 

жените предприемачи; 

14. посочва, че разликите в заплащането и професионалното развитие при жените и 

мъжете продължават да съществуват за жените, работещи в сектора на ИКТ; 

подчертава, че принципът на еднакво заплащане за еднаква работа на едно и също 

работно място с цел гарантиране на справедливи заплати е поставен под въпрос, 

макар че той е един от основните стълбове на социалната справедливост на пазара 

на труда и поради това следва да бъде защитаван като основен приоритет; 

припомня, че не трябва да се допуска възникването на неравенства в цифровата 

икономика, що се отнася до еднаквото заплащане и равните възможности за 

професионално развитие; подчертава, че повишеното участие на жените на пазара 

на труда и свързаните с това инвестиции в политики за социално приобщаване ще 

спомогне за намаляването на разликата в заплащането за мъже и за жени; 

подчертава значението на колективното договаряне също така и в рамките на 

цифровата пазарна икономика за гарантирането на качеството и на сигурността на 

работните места в ерата на цифровизацията; 

15. отбелязва, че независимо от промените, настъпили в обществото, структурите все 

още не са адаптирани в достатъчна степен и не предоставят възможност на жените 

да се възползват изцяло от тези промени;  

16. посочва, че цифровизацията на пазара на труда променя естеството на труда и 

отношенията между работодател и служител, включително възможностите и 

гъвкавостта при организацията на работата; подчертава, че тези нови възможности 

изискват преосмисляне и определяне наново на понятия като месторабота и граници 

на работното време; подчертава, че трудовите права на служителите, гарантирани от 

трудовото законодателство на държавите членки, следва да бъдат гарантирани 

независимо от новите форми и организация на работа, породени от цифровизацията; 

17. приветства многобройните възможности и по-голямата гъвкавост, които цифровата 

ера предлага на наетите и на самостоятелно заетите лица, включително 

възможностите за постигане на по-добро равновесие между професионалния и 
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личния живот, по специално във връзка с положението на пазара на труда на 

родителите на малки деца и на лицата с увреждания; призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат мерки във връзка с често срещаното в сектора на 

ИКТ положение с гъвкавата заетост и сигурността на работните места, но 

същевременно изтъква новите предизвикателства, свързани с тази тенденция, и 

призовава държавите членки да гарантират, че са налице подходящи разпоредби в 

областта на социалната сигурност; подкрепя „правото да излезеш от системата“ за 

работниците в периодите извън договореното работно време;  

18. насочва вниманието към факта, че тенденцията към по-гъвкави трудови практики, 

стимулирана от цифровизацията, може да доведе и до несигурни форми на заетост; 

подчертава, че свързаните с работата проблеми с психичното здраве, като например 

изтощението, причинено от това да си постоянно на разположение, представляват 

сериозен риск; поради това се обявява за пълно спазване на предвиденото време за 

почивка на работниците и подчертава необходимостта да се спазват 

договореностите за работното време при трудовите договори с гъвкаво работно 

време, за да се запазят границите на работното време, определени от трудовото 

законодателство в отделните държави членки; 

19. посочва, че търсенето на нови умения, особено в областта на ИКТ, налага да се 

предприемат мерки под формата на обучение, както и чрез продължаване на 

образованието, активни мерки на пазара на труда и учене през целия живот в 

интерес на насърчаването на цифровата грамотност и на преодоляването на 

съществуващото неравенство между половете с цел да се разшири кръгът от 

висококвалифицирани кандидати; подчертава необходимостта от повишаване на 

цифровите умения и грамотност с цел улесняване на достъпа до дружествата от 

сектора на ИКТ за жените, които по различни причини не разполагат с тези 

специфични умения; подчертава, че ако това не бъде направено, ще се създаде още 

по-неблагоприятно положение по отношение на достъпа на жените до този сектор; 

припомня, че Европейският социален фонд може да участва във финансирането на 

тези курсове за обучение; 

20. подчертава необходимостта от по-засилено използване на електронното обучение 

като начин за придобиване на квалификация и умения от страна на жени с 

ограничена подвижност;  

21. подчертава значението на това да се придобиват умения в областта на ИКТ в ранна 

възраст и призовава държавите членки да гарантират, че момичетата са насърчавани 

да изучават ИКТ на всеки етап от своето образование; препоръчва цифрова 

грамотност да бъде прибавена към традиционния курс на обучение, когато това е 

необходимо; подчертава факта, че някои държави членки (Германия, Испания, 

Швеция) са предприели политики за насърчаване на положителен баланс между 

половете в професиите в областта на ИКТ в Европа и че тези политики са насочени 

предимно към насърчаване от ранна възраст на изучаването на свързаните с ИКТ 

учебни предмети и на планове за професионално развитие при момичетата и 

жените; подчертава значението на достъпното обучение в областта на ИКТ и 

призовава държавите членки да насърчават жените, независимо от тяхното 

икономическо положение, да развиват своите умения в областта на ИКТ 

посредством изцяло финансирани професионални практики и стажове; 
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22. счита, че вероятността да бъдат подценени електронните умения е по-голяма сред 

жените на възраст над 55 г. поради липсата на учене през целия живот, както и че 

цифровизацията представлява важна пречка за по-възрастните кандидати за работа с 

ограничени електронни умения; призовава Комисията и държавите членки да 

подкрепят ученето през целия живот, както и обучения и схеми, които са 

подготовка за по-добро приспособяване или потенциална промяна в хода на 

професионалното развитие в съответствие с нарастващото търсене на електронни 

умения в много различни сектори, като се обърне специално внимание на жените на 

възраст над 55 г. с цел те да бъдат защитени от изключване от пазара на труда; 

23. призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да 

бъдат привлечени значително по-голям брой жени към професионално развитие в 

цифровия сектор; подчертава значението на оправомощаването на жените и на 

пълноценното използване на техния потенциала и талант, за да бъдат запълнени 

свободните работни места и да бъде осигурено участието на жените в сектора на 

ИКТ с цел да се даде тласък на европейската икономика и да се предоставят повече 

възможности за заетост на жените; подчертава значението на това да се включат 

кодирането, новите медии и технологиите в образователните програми на всички 

равнища и изтъква потенциала на цифровите умения за намаляване на пречките за 

навлизане на пазара на труда; посочва значението на постоянния диалог със 

социалните партньори с цел преодоляване на неравенството между половете в тази 

област. 
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