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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: 

A. счита, че постигнатото в областта на пазара на труда на равенство между половете 

чрез увеличаване на социалното и икономическото благополучие е от полза не само 

за жените, но за икономиката и за обществото като цяло; като има предвид, че целта 

за гарантиране на равенството между мъжете и жените датира от Римския договор 

от 1957 г.; 

Б. като има предвид, че обикновено нивата на заетост сред жените са по-ниски 

отколкото сред мъжете: през 2014 г. процентът на заетост сред мъжете е 70,1% в 

ЕС-28 в сравнение с 59,6% сред жените1; като има предвид, че според Европейската 

комисия през 2015 г. заплащането на жените все още е било с 16% по-малко на час 

от това на мъжете за една и съща работа; като има предвид, че разликата в 

заплащането на жените и мъжете често води до получаване на по-ниски пенсии от 

жените в сравнение с мъжете, което увеличава вероятността за жените да изпаднат в 

бедност; като има предвид, че средно в ЕС пенсиите на жените са с 39% по-ниски от 

тези на мъжете; като има предвид, че по-специално за сектора на ИКТ е характерно 

както вертикално, така и хоризонтално разделение, което е дори по-силно изразено 

в сравнение с много други сектори, като по-голямата част (54%) от жените заемат 

ниско платени и изискващи по-ниска квалификация длъжности и е налице явно 

разминаване между образователната квалификация на жените и заеманите от тях 

длъжности; 

В. като има предвид, че разликите в равнищата на заетост и заплащане на жените и 

мъжете, както и произтичащите от тях разлики в пенсиите, твърде силното 

присъствие на жените сред работещите при несигурни условия на труд2 и непълно 

работно време не по собствен избор и прекъсванията в професионалното развитие 

на жените поради грижи за деца и други членове на семейството, допринасят за 

ситуация, при която жените са особено силно засегнати или застрашени от бедност; 

като има предвид, че семействата с един родител, особено семейства, оглавени от 

самотни майки, са изложени на по-голям риск от бедност или социално изключване 

(49,8% в сравнение с 25,2% от останалите домакинства с деца на издръжка, въпреки 

че има големи разлики между държавите, според Статистиката на ЕС за доходите и 

условията на живот)3; като има предвид, че бедността сред родителите води до 

бедност сред децата и сериозно влияе на по-нататъшния им живот; като има 

предвид, че засилването на участието на жените на пазара на труда може да 

спомогне за решаването проблема с повишения риск от бедност и социално 

изключване за жените; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 Мак Кей, Соня; Джеферис, Стийв;  Параскевопулу, Анна; Келес, Яной. Април, 2012 г. Study on 

Precarious Work and Social Rights (Проучване относно несигурните работни места и социалните права), 

2012 г. Осъществено от името на Европейската комисия. 

 Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно жените, работещи при несигурни 

условия на труд (ОВ C 70E , 8.3.2012, стр. 1). 
3 „Спасете децата”, „Детската бедност и социалното изключване в Европа“, Брюксел, 2014 г., стр. 14 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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Г. като има предвид, че насърчаването на повече жени да навлязат и останат на пазара 

на труда може да допринесе също за неутрализиране на ефекта от намаляването на 

населението в трудоспособна възраст, предвидени в повечето държави — членки на 

ЕС, посредством подобряване на предлагането на работна ръка и по този начин ще 

помогне за намаляване на тежестта върху публичните финанси и системите за 

социална защита, по-добро използване на уменията и компетенциите на жените и за 

стимулиране на потенциала за растеж и конкурентоспособност; 

1. счита, че мъжете трябва да бъдат насърчавани и ангажирани да насърчават 

равенството между половете във всички области и на всички равнища на пазара на 

труда; 

2. призовава държавите членки и Комисията да предприемат действия за борба с 

всички форми на множествена дискриминация на полова основа, за да се гарантира 

прилагането на принципа на недискриминация и равенство на пазара на труда и при 

достъпа до заетост, и по-конкретно да приемат мерки за социална закрила, за да се 

гарантира, че правата на жените на заплащане и социална сигурност, включително 

пенсии, са равни на тези на мъжете със същия или подобен опит, изпълняващи една 

и съща работа или работа с еднаква стойност; 

3. призовава за пълно прилагане на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа 

на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на 

заетостта и професиите, както и за това тя да бъде преразгледана със задължително 

изискване за предприятията да изготвят мерки или планове за действия за равенство 

между половете, включително премахване на сегрегацията, развитието на системите 

на заплащане и мерки в подкрепа на професионалното развитие на жените; 

4. отбелязва, че жените, които имат увреждане или си остават вкъщи, за да се грижат 

за член на семейството, са несъразмерно изложени на риск от изпадане в бедност; 

5. подчертава, че не само явната дискриминация, но и запазването на стереотипното 

изобразяване на мъжествеността и женствеността в различните сектори и професии 

на пазара на труда, които обосновават и засилват неравнопоставените отношения и 

структури на власт между мъжете и жените, е траен проблем, на който трябва да 

бъде обърнато внимание; 

6. подчертава, че дискриминацията на пазара на труда е една от главните причини за 

неравенството между половете в обществото като цяло, както и че равните 

възможности в сферата на заетостта и икономическата независимост на жените са 

от ключово значение за равенството между половете в другите области; Ето защо 

призовава Комисията и държавите членки да предложат силни мерки срещу 

основаващата се на пола дискриминация на пазара на труда, които да обхващат 

различните аспекти: назначаване, заплащане, социални придобивки и пенсии; 

подчертава, освен това, че при разглеждането на проблемите, свързани с 

дискриминацията е важно да се вземат предвид многостранните и междусекторни 

форми на дискриминация по отношение на жените с увреждания, на жените-

мигранти и на жените от етническите малцинства, на жените от ромски произход, 

по-възрастните жени, самотните майки и ЛГБТИК лицата; 

7. счита, че преодоляването на разликите в заплащането между половете изисква по-
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силно участие на жените в пазара на труда, повишена прозрачност в процеса на 

заплащане (включително разбити по сектори данни) и прилагане на насоките на 

Комисията по отношение на прозрачността на заплащането, неутралната по 

отношение на половете класификация, обръщането на тежестта на доказване, когато 

става дума за оспорване на основана на пола дискриминация на работното място, 

зачитане на принципа на равните възможности за мъжете и жените, прилагане на 

съответното законодателство на ЕС, както и слагане на край на основаната на пола 

сегрегацията на работната сила и силен акцент върху политиките, които 

благоприятстват съвместяването на професионалния и частния живот; 

8. посочва, че в сектора на ИКТ все още съществуват разлики в заплащането и 

професионалното развитие на жените и мъжете в ущърб на жените; подчертава, че 

принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд 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 също така 

значението на колективното договаряне в рамките на цифровата пазарна икономика 

за гарантирането на качеството и на сигурността на работните места в ерата на 

цифровизацията; 

9. счита, че разликата в заплащането на жените и мъжете в областта на пенсиите, 

която възлиза на 39%1 и е определящ фактор за риска от бедност на жените в ЕС, 

трябва да се третира с широк набор от всеобхватни инструменти; отбелязва, че 

жените не успяват да натрупат достатъчно средства както в частните, така и в 

публичните пенсионни системи в резултат на разликата в заплащането, несигурната 

и ниско платената работа, като извършват неплатени грижи и биват изключени от 

пазара на труда за дълъг период от време в течение на живота си; подчертава 

значението на борбата с непряката дискриминация в пенсионните схеми, не само в 

схемите за професионално пенсионно осигуряване, но също и в практиките на 

задължителните държавни пенсионни схеми; призовава държавите членки да 

въведат „кредити за полагане на грижи“ – както за жените, така и за мъжете – като 

равностойни периоди за натрупването на пенсионни права, за да се гарантира, че 

лицата, които вземат отпуск от работа, за да предоставят неформални, неплатени 

грижи за лице на издръжка или член на семейството не са в неравностойно 

положение в този процес и че времето, отделено за полагане на грижи се зачита за 

придобиването на пенсионни права, така че да се отрази приносът на тези полагащи 

грижи лица към обществото; в този контекст отбелязва, че понастоящем в ЕС 

повечето грижи се предоставят под тази неформална и неплатена форма, но 

предоставящите грижи лица все по-често са под натиск, като се имат предвид 

демографските промени и нарастващата тежест, свързана с грижите; отбелязва също 

така, че 78% от всички лица, полагащи грижи, са жени; 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 9 септември 2015 г. относно доклада относно прилагането, 

резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и 

солидарността между поколенията (Приети текстове, P8_TA(2015)0309). 
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10. отбелязва, че групата на пенсионираните жени е най-уязвима и че те често живеят в 

бедност или са изложени на риск от бедност; призовава държавите членки да 

разглеждат въпроса за намаляване на разликата в пенсиите на жените и мъжете като 

икономическа цел; призовава държавите членки да реформират пенсионните 

системи с цел да гарантираме винаги адекватни пенсии за всички и с оглед 

премахване на разликата в пенсиите; счита, че инструментите за справяне с 

разликите в пенсиите включват адаптирането на пенсионните системи, за да се 

гарантира равенство между жените и мъжете, корекции в системите на 

образованието, професионалното планиране, родителския отпуск и останалите 

услуги за подкрепа на родителството; призовава държавите членки да обмислят 

възможността за предоставяне на споделени пенсионни права в случай на развод и 

законна раздяла, в съответствие с принципа на субсидиарност; отбелязва, че 

професионалните пенсионни схеми за старост все по-често се прилагат според 

застрахователни принципи, а това може да породи редица пропуски по отношение 

на социалната закрила1; подчертава, че Съдът на ЕС е изяснил, че схемите за 

професионално пенсионно осигуряване трябва да се считат за заплащане и 

следователно принципът на равно третиране се прилага и за тези схеми; 

11. отбелязва, че жените по-често биват наемани на несигурни, ниско платени работни 

места и на нестандартни работни договори; отбелязва, че едно от проявленията на 

несигурността на заетостта е делът на непълно работно време не по собствен избор, 

който допринася за опасността от бедност и се е увеличил от 16,7 % на 19,6 % от 

общата заетост; призовава държавите членки и Комисията да увеличат усилията си 

в борбата срещу недекларирания труд, несигурните работни места и злоупотребата 

с атипични форми на трудови договори, включително договори за нулево работно 

време в някои държави членки; подчертава високите равнища на недеклариран 

труд, извършван от жените, което се отразява отрицателно върху техните доходи, 

социална сигурност и закрила, и има вредно влияние върху БВП на ЕС; настоятелно 

призовава държавите членки да разгледат възможността за прилагане на 

препоръките на Международната организация на труда (МОТ), предназначени за 

намаляване на мащаба на несигурните условия на труд2, като например анализиране 

и ограничаване на обстоятелствата, при които могат да се използват несигурни 

договори и ограничаване на продължителността на времето, през което работниците 

могат да бъдат наемани по последователни договори от този тип, след което би 

следвало да им се даде възможност за постоянен договор; 

12. подчертава, че жените са все по-добре квалифицирани и дори изпреварват мъжете 

от гледна точка на образователната степен, но въпреки това продължават да бъдат 

по-слабо представени на пазара на труда; ето защо изтъква необходимостта от 

предприемане на допълнителни действия с оглед на цялостната интеграция на 

подхода за постигане на баланс между професионалния и личния живот подход в 

политиките, включително по отношение на заведения за грижи, отпуски и гъвкаво 

работно време, както и данъчни и осигурителни системи, които не създават пречки 

за вторите работещи членове на домакинството да работят или да работят повече; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Международна организация на труда,Политики и разпоредби за борба с несигурната трудова заетост, 

2011 г. 
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13. призовава Комисията да премахне т.нар. „стъклен таван“, който възпрепятства 

достъпа на жените до ръководни и най-висши позиции; във връзка с това призовава 

за бързо приемане на Директивата относно жените в управителните съвети като 

важна първа стъпка за равно представителство в публичния и частния сектор и 

подчертава отговорността на Комисията за предприемането на действия, които биха 

могли да спомогнат за преодоляване на блокирането в Съвета на законодателството 

на ЕС в областта на прозрачността и подобряването на баланса между половете при 

назначаването на отговорни позиции; 

14. подчертава ролята на предприемачеството като начин за постигане на икономическа 

независимост на жените; настоятелно призовава държавите членки да увеличат 

наличността и осведомеността за възможности, като например микрокредити, които 

представляват начин за получаване на финансиране, без да се навлиза в прекомерни 

дългове (лихварство); 

15. подчертава, че съвместяването на професионалния и личния живот е от ключово 

значение за постигането на равенство между половете; ето защо призовава 

Комисията и държавите членки незабавно да пристъпят към представянето на 

предложения относно Директивата за майчинството и Директивата относно 

отпуските на лицата, полагащи грижи, както и да укрепят законодателството 

относно отпуска по бащинство; подчертава, че липсата на достъпни, изгодни и 

висококачествени услуги в областта на грижите и предоставянето на помощ за деца 

допринася за разликата в заетостта между жените и мъжете, разликата в 

заплащането и съответно в пенсиите, както и за непропорционалния брой на жени, 

които имат несигурна работа и живеят в бедност или са изложени на риск от 

бедност; посочва, че това е особено валидно в домакинства, които се оглавяват от 

едно лице, в повечето случаи жена; във връзка с това по-конкретно подчертава 

значението на постигането на целите от Барселона по отношение на грижите за 

деца; подчертава, че тези цели първоначално бяха определени за 2020 г., но все още 

не са постигнати от мнозинството от държавите членки; настоятелно призовава 

държавите членки да засилят присъствието на жените на пазара на труда чрез 

мерки, които ще спомогнат за по-добро съгласуване на професионалния и личния 

живот и ще отделят особено внимание на семействата в затруднено положение, 

както и да гарантират осъществяването на необходимите и благотворни подобрения 

по отношение на достъпа до детски заведения и услуги за предоставяне на помощ за 

деца, като например посредством увеличаване на разходите за предоставяне на 

услуги за полагане на грижи за деца и/или субсидии за домакинствата, стимулиране 

на вноските на работодателите в разходите за грижи за децата, както и по-добро 

използване на фондовете на ЕС и почерпване на вдъхновение от най-добрите 

практики във всяка държава членка; 

16. счита, че бедността сред децата е свързана с бедността сред жените, и поради това 

призовава държавите членки да изпълнят препоръката относно детската бедност и 

благоденствието на децата1 и да използват рамката за мониторинг на базата на 

определените в тях показатели; 

17. приветства гласуваното от Парламента решение да призове Комисията и държавите 

                                                 
1 „Препоръка на Европейската комисия относно инвестициите в децата: изход от порочния кръг на 

неравностойното положение, Брюксел, 20.2.2013 г. C(2013)0778. 
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членки да въведат Европейска гаранция на детето, така че всяко дете в бедност да 

има достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски 

грижи, достойно жилище и правилно хранене1; 

18. счита, че политиките на строги икономии водят до обратен процес на приватизация 

на грижите, което не само намалява достъпа до грижи, но представлява значителна 

допълнителна тежест за жените под формата на грижи за деца, за възрастни хора и 

хора с увреждания, чрез прехвърляне на отговорността за полагането на грижи от 

обществото към жените; призовава държавите членки да възстановят 

висококачествени и достъпни обществени услуги, включително грижи за децата, 

грижи за възрастните хора и хората с увреждания; 

19. отбелязва, че недостигът на висококачествени услуги за грижи и подкрепа за хората 

с увреждания, хората в напреднала възраст и други лица в зависимо положение не 

само намалява достъпа до услуги за полагане на грижи, но и значително увеличава 

тежестта върху жените; отбелязва, че съкращенията в публичните услуги и 

социалната инфраструктура се отразяват непропорционално тежко на жените и по 

този начин имат неблагоприятно въздействие върху участието на жените на пазара 

на труда, като по този начин за жените се увеличава рискът от бедност и социално 

изключване; призовава държавите членки да гарантират достъпа до 

висококачествени и достъпни обществени услуги, в това число грижи за деца, хора 

с увреждания и хора в напреднала възраст, включително чрез повишаване на 

привлекателността на заетостта сектора на здравеопазването и социалните услуги за 

мъжете и жените, и по-специално за младите хора, 

20. подчертава решаващата роля на висококачествени обществени услуги, особено по 

отношение на жените, тъй като те са по-зависими от подобни услуги; подчертава 

значението на всеобщия достъп до висококачествени, достъпни, удобно 

разположени и основаващи се на търсенето обществените услуги в борбата срещу 

бедността; 

21. подчертава необходимостта от решителни усилия за борба с домашното насилие, 

особено срещу жени; отбелязва, че икономическата независимост на жените играе 

решаваща роля за техния живот и за способността им да избегнат ситуации на 

домашно насилие, както и че жените, които са изчерпали правата си на платен 

отпуск са изложени на риск от загуба на своите работни места и икономическа 

независимост; отбелязва, че скорошното въвеждане на отпуск вследствие на 

понасяно домашно насилие в Австралия и САЩ предоставя на много работници 

защита по отношение на заетостта, когато трябва да се справят с последиците от 

домашно насилие, например като се предоставя време на засегнатите лица за 

провеждане на медицински прегледи, явявания в съда и други задължения, които 

възникват в подобни ситуации; призовава Комисията и държавите членки да 

разгледат възможността и евентуалните последици за въвеждане на система за 

специален платен отпуск за жертвите на домашно насилие, в случаите в които 

недостигът на платен отпуск представлява пречка за жертвите да запазят работата 

си, като в същото време, при гарантиране правото им на неприкосновеност на 

личния живот, се въведат допълнителни мерки за повишаване осведомеността по 

                                                 
1 Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. относно намаляване на неравенството, и 

по-специално на бедността сред децата (Приети текстове, P8_TA(2015)0401). 
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проблема за домашното насилие и за подпомагане на жертвите на такова насилие, се 

насърчи по-доброто познаване и защита на техните права и се защитава тяхната 

икономическа независимост; 

22. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че структурните и 

инвестиционните фондове, по-специално Европейския социален фонд, както и 

Европейският фонд за стратегически инвестиции биват използвани за подобряване 

на образованието и обучението с оглед на подобряването на достъпа до пазара на 

труда и за борба срещу безработицата, бедността и социалното изключване на 

жените; подчертава, че 20-процентният дял на Европейския социален фонд (ЕСФ), 

отпуснат за мерки за социално приобщаване и социално иновационни проекти би 

могъл да се използва по-активно в подкрепа на инициативи – като например малки 

проекти на местно равнище – за овластяване на жените, живеещи в условия на 

бедност и социално изключване; настоятелно приканва държавите-членки да 

проведат повече информационни кампании относно възможностите за участие във 

финансирани от ЕС проекти; 

23. призовава Комисията и държавите членки да въведат бюджетиране съобразно 

принципа на равенство между половете като инструмент за гарантиране, че 

бюджетните решения отчитат равенството между половете и са насочени към 

преодоляване на различни въздействия; 

24. призовава за ефективно разработване на показатели за бедността и социалното 

изключване сред жените въз основа на разработените през 2007 г.1; 

25. призовава държавите членки да си сътрудничат в борбата срещу бедността с НПО, 

които работят успешно в районите, засегнати от крайната бедност, и които 

притежават ценни познания в местните общности; призовава държавите членки да 

подкрепят ефективно сътрудничество на местно равнище; 

26. призовава държавите членки и Комисията да ангажират социалните партньори 

(професионалните съюзи и работодателите) и гражданското общество, включително 

органите за равенство между половете, в осъществяването на равенството между 

половете с оглед на поощряване на равното третиране; подчертава, че социалният 

диалог трябва да включва наблюдението и насърчаването на действия за равенство 

между половете на работното място, включително гъвкави условия на труд с цел 

улесняване на съвместяването на професионалния и личния живот; подчертава 

значението на колективните трудови договори в борбата срещу дискриминацията и 

насърчаването на равенството между мъжете и жените на работното място, както и 

на други инструменти като кодексите за поведение, изследването или обмена на 

опит и добри практики в областта на равенството между половете. 

                                                 
1 Съвет на Европейския съюз, Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси, „Преглед на прилагането от държавите членки и институциите на ЕС на платформата за 

действие от Пекин – показатели по отношение на „Жените и бедността“ – проект за заключения на 

Съвета“, декември 2007 г., 13947/07 ADD 
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