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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че в исторически план жените са много повече засегнати от 

безработицата в сравнение с мъжете – въпреки че съставляват 59% от 

новозавършилите висше образование1, което е също в несъответствие с ниския брой 

жени на длъжности, свързани с отговорност; като има предвид, че процентът на 

работещите жени е леко повишен, от 60% на 63%, през последните пет години, като 

безработицата сред жените възлиза на 10% в ЕС, със значителни регионални 

вариации (въпреки че тези разлики намаляват съществено)2; като има предвид, че 

дори за жените, които работят, професионалните квалификации и равнището на 

заплатата и пенсионните вноски не са пропорционални на степените на 

образование, които са придобили;  

Б. като има предвид, че само 29 % от жените имат образователна степен в областта на 

ИКТ и само 4 % са пряко заети в сектора на ИКТ3; като има предвид, че според 

данни на Комисията повече жени отколкото мъже учат висше образование; като има 

предвид, обаче, че жените са все още недостатъчно представени в областта на 

науката, технологиите, инженерните науки и математиката, което ограничава 

икономическите възможности за тях, въпреки че няма научни данни, че мъжете са 

по-талантливи от жените в тези области; 

В. като има предвид, че жените са особено засегнати от ниските възнаграждения 

(21,2 % през 2010 г. в сравнение с 13,3 % за мъжете), особено работещите жени с 

ниско равнище на образование и тези със срочни договори4; 

Г. като има предвид, че разликата в пенсиите на половете показва, че средно в ЕС 

пенсиите на жените са с 39 % по-ниски в сравнение с тези на мъжете; 

Д. като има предвид, че жените са в по-голяма степен изложени на бедност и социално 

изключване от мъжете, още повече когато са на възраст над 60 години (22,2 % през 

2010 г. в сравнение с 17,3 % за мъжете)5; 

Е. като има предвид, че равенството между половете представлява важен инструмент 

за икономическо развитие и социално сближаване; 

Ж. като има предвид, че политиката на сближаване е основният инструмент за 

изпълнението на мерки срещу безработицата и социалното изключване и се нуждае 

от инвестиции в образованието и увеличаване на капацитета за образование; 

                                                 
1 Доклад относно равенството между жените и мъжете, 2014 г. 
2  данни на Евростат за 2008 г. и 2013 г. 
3  Доклад на Европейската комисия (2013 г.), "Жени, работещи в сектора на ИКТ" 
4  Пак там. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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З. като има предвид, че поредица от икономически и социални проблеми в селските 

райони се наблюдават с течение на времето, като например недостатъчно развита 

култура на предприемачество, слабо участие на възрастните в процеса на учене през 

целия живот и обучение, липса на по-нататъшно обучение в селските райони и 

висок процент на лицата, заети със селско стопанство за собствени нужди; 

И. като има предвид, че степента на заетост за жените е все още ниска с оглед на 

целите на стратегия "Европа 2020" (11,5 % под целта от 75 %)1; 

Й. като има предвид, че според прогнози на ОИСР равното участие на жени и мъже на 

пазара на труда би довело до увеличение в размер на 12,4% на БВП на глава на 

населението до 2030 г.; 

К. като има предвид, че жените са недостатъчно представени на ръководни позиции и 

че само 30 % от новите предприятия в Европа са установени от жени2;  

Л. като има предвид, че над две трети от европейците живеят в градове, които са 

производствени и иновативни центрове, на същевременно водят до концентрация на 

социално изключени лица и следователно са от ключово значение за справяне със 

социалното изключване като предизвикателство; 

М. като има предвид, че самотните майки или самотните родители продължават да 

бъдат в неблагоприятно положение на пазара на труда; 

Н. като има предвид, че равните възможности за мъжете и жените и принципът за 

основана на пола интеграция са изрично установени в регламентите за структурните 

фондове като широкообхватни елементи по отношение на планирането и 

политическото прилагане; 

О. като има предвид, че семейните предприятия предлагат по-високо заплащане на 

жените в сравнение с МСП и възможност за жените да навлязат в доминирани от 

мъже отрасли; като има предвид, че за жените, които работят в семейни 

предприятия, има по-голяма вероятност за достигане до ръководни позиции; като 

има предвид, че Европейският съюз и държавите членки следва да бъдат 

насърчавани да популяризират този вид дейност и да убеждават жените да навлизат 

в по-голяма степен в семейните предприятия; 

П. като има предвид, че подкрепата за равенството, освен че е въпрос на справедливост 

и основни права, също е въпрос на конкурентоспособност, тъй като талантът на 

всички жени, засегнати от професионална маргинализация, ще бъде изгубен – 

положение, което е в разрез с усилията в подкрепа на икономика, основана на 

знанието; 

1. изразява съжаление относно факта, че държавите членки не са предприели повече 

мерки за справяне с различията в заплащането на мъжете и жените; изразява 

                                                 
1 Евростат, Изследване на работната сила (LFS), 2014 г. (второ тримесечие) 
2  План за действие "Предприемачество 2020 г." Възраждане на предприемаческия дух в Европа“ 

(COM(2012)0795). 
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загриженост относно това, че жените в ЕС печелят средно 16,4 % по-малко от 

мъжете, полагащи труд със същата стойност, и един вид работят без заплащане 59 

дни на година, което ги поставя в икономически неизгодно положение и понякога 

ги прави зависими от партньора; изтъква значението на мерки за справяне с 

разликите в заплащането на половете, които също създават разлика в пенсиите от 

39% между мъжете и жените в ЕС; изтъква факта, че в девет държави членки тази 

разлика се е увеличила през последните пет години; отбелязва, че в съответствие с 

оценката за европейска добавена стойност намаление в размер на 1% на разликата в 

заплащането на мъжете и жените би довело до увеличение на икономическия 

растеж в размер на 0,1 %; отбелязва, че предоставянето на жените на достъп до 

позиции с отговорности повишава конкурентността на организациите; призовава 

държавите членки да подобрят и актуализират статистиката си относно разликите в 

заплащането на мъжете и жените; 

2. призовава Комисията да изиска прозрачност на възнагражденията във връзка с 

работни места, които създава или финансира по линия на политиката на 

сближаване, като по този начин отхвърли всички необосновани неравенства в 

заплащането; 

3. счита, че Съюзът следва, на всеки етап от прилагането на средства от ЕСИ фондове, 

да си поставя за цел премахването на неравенствата и насърчаването на равенството 

между мъжете и жените, интегрирането на измерението пол, както и борбата срещу 

дискриминацията на основата на пол, расов или етнически произход, религия или 

вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация; 

4. призовава за това, повече видове дискриминация да бъдат признати и разгледани, 

т.е. не само неравенството въз основа на пола, но и неравенството, основано на 

религия или лични убеждения, социален произход, сексуална ориентация, възраст, 

етническа принадлежност и увреждания, за да се въведе актуална и ефективна 

политика за социално приобщаване; 

5. отбелязва, че икономическата криза е въвела отново равенство в много области; 

подчертава колко е важно да се гарантира, че икономическата криза не може да се 

използва като аргумент за продължаващото неравенство между жените и мъжете и 

че работата по отношение на равенството продължава, дори по време на такава 

криза; 

6. призовава държавите членки да променят тази динамика чрез въвеждане на 

политики, които са активно в полза на равенството чрез схеми и бюджети, които 

целят повишаване на БВП на глава на населението чрез такива средства;  

7. призовава Комисията и държавите членки активно да използват структурните 

фондове като инструменти за засилване на равенството между половете: изисква от 

държавите членки и Комисията да извършат анализ на въпросите на равенството 

между половете и да работят с бюджетиране, съобразено с фактора пол, с цел да се 

постигне равенство на разпределянето на финансови ресурси; 

8. призовава Европейската комисия да включи статистически показатели на Евростат 

за всяка държава поотделно, за да се измери въздействието на равенството между 
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половете върху икономическия напредък както по отношение на реалното участие 

на жените на пазара на труда, така и на степента, до която те са включени в 

отговорни позиции и във висшето ръководство 

9. отчита факта, че МСП имат значителен принос за европейската икономика, в 

частност като създават работни места; изразява разочарованието си относно това, че 

жени ръководят МСП в много по-малка степен от мъже; отбелязва, че 5% от 

бордовете на дружествата в ЕС имат председатели жени, а съответната цифра за 

членовете на бордовете е 18,6%; изразява съжаление относно факта, че в периода 

2003-2012 г. процентът на жените предприемачи се е повишил много леко от 10 % 

до 10,4 %;  

10. призовава държавите членки да обменят най-добри практики за насърчаване на 

жени да създават МСП, да развиват стратегии за насърчаването на 

предприемачеството сред жените, както и да улеснят достъпа на жените 

предприемачи до финансова подкрепа; изразява задоволството си от факта, че 

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) предоставя подкрепа за 

ръководени от жени МСП и насърчава подкрепата за дейности по обучение и 

достъпа до финансиране; призовава Европейския институт за равенство между 

половете да даде приоритет на събирането на информация относно 

предприемачеството сред жените, в частност относно достъпа до финансиране и 

икономически мрежи; 

11. изразява съжалението си относно факта, че толкова малко се прави за насърчаването 

на участието на жени в органи за вземане на решения или за насърчаването им да 

създават собствени предприятия; отбелязва, че дискриминацията, основана на 

бременност например, е широко използвана за изключване на жените от частния и 

публичния пазар на труда; 

12. отбелязва, че малкият брой жени в дисциплини като науката, технологиите, 

инженерството и математиката произтича от свързани с пола 

стереотипи; настоятелно приканва държавите членки и Комисията да насърчават 

жените да навлизат в сектори, които традиционно се считат за "мъжки", особено 

науките и новите технологии, в частност чрез кампании за информиране и 

повишаване на осведомеността, с оглед да бъде извлечена пълна полза от човешкия 

капитал, който представляват жените в Европа; 

13. отбелязва, че е много по-вероятно жени да бъдат ангажирани с работа на непълно 

работно време, нископлатен труд или несигурни работни места, което може да бъде 

в полза за майки, които се завръщат след отпуск по майчинство, но което също 

може да води до бедност сред работещите и различия в пенсиите на мъже и жени; 

отбелязва, че за трудово заетите жени в Европа е четири пъти по-вероятно да 

работят на непълен работен ден отколкото трудово заетите мъже1; изразява 

загриженост относно различията на положението относно работата на непълно 

работно време в държавите членки; призовава Комисията да представи 

актуализиран, задълбочен анализ на различните видове заетост, включително 

                                                 
1  Доклад относно равенството между жените и мъжете, 2014 г., Европейска комисия, ГД "Правосъдие и 

потребители". 
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сравнения в рамките на държавите членки и между тях, за да се очертаят свързаните 

с пола несправедливости в областта на трудовата заетост, като обърне особено 

внимание на работата на непълно работно време; 

14. препотвърждава необходимостта от установяване на заведения за полагане на 

грижи за малки деца, за да се засили присъствието на жените на пазара на труда, и 

призовава Комисията да подкрепи иновативни проекти в тази насока; изтъква, че 

инвестирането в обществени инфраструктури като детски заведения увеличава 

възможностите за жените активно да участват в икономиката и пазара на труда; 

15. препоръчва на Комисията, в контекста на политиката на сближаване, да задели по-

голям дял от финансиране по линия на ЕФРР и ЕСФ за проекти, които позволяват 

на жените да получат достъп до висококачествено обучение и работни места; 

16. отбелязва, че е налице силна тенденция сред жените за мигриране от селските 

райони към градовете в търсене на възможности за работа, като по този начин 

създават дисбаланс на заетостта на половете в селските райони; изтъква влиянието 

на това върху икономиката и населението и значението на развитието на 

икономиката в селските райони по начин, който използва потенциала на мъжете и 

на жените и предоставя на сектори, които обичайно са доминирани от жени, същия 

статус като доминирания от мъже труд, както и на допринасянето за това чрез 

схеми, които подкрепят предприемачеството сред жените и средствата за 

хармонизиране на услугите в селските райони като детски градини, оказване на 

помощ на по-възрастните хора, здравеопазване и образование. също така призовава 

за дългосрочна работа за справяне с факторите, които насочват жените и мъжете 

към различни стопански сектори, за да се постигне равенство на пазара на труда; 

призовава държавите членки и Комисията да насърчават предприемачеството сред 

жените в селските райони;  

17. изтъква, че е от ключово значение да започне изпълнението на програми относно 

развитието на предприемачески и управленчески умения на жените, за да се 

увеличи броят на дружествата в селските и градските райони; подчертава 

значението на насърчаването на равни възможности за заетост, чрез участието на 

жени, особено на тези в селските райони, при започване на собствен бизнес; 

18. призовава Комисията и държавите членки да обмислят дали биха могли да бъдат 

включени клаузи относно равенството между половете в обявления за обществени 

поръчки, с цел предприятията да се насърчат да се стремят към равенство между 

жените и мъжете в своите рамки, като едновременно с това се спазва 

законодателството на ЕС в областта на конкуренцията; 

19. изтъква, че е налице съществена разлика между половете в дигитално отношение, 

която може да бъде преодоляна чрез улесняване и насърчаване на достъпа за жените 

до схеми за обучение по новите технологии; 

20. призовава държавите членки да дадат приоритет на програмата за дигитална 

икономика и изтъква, че пълният широколентов достъп е ключов елемент при 

предоставянето на възможности на жените, мъжете и предприятията по отношение 

на гъвкавите условия на труд и работата от дома; призовава държавите членки, 
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Комисията и местните и регионални органи да подкрепят инвестиции за 

обучаването на жени в областта на ИКТ, така че да се подобри съвместяването на 

трудов и личен живот; 

21. призовава институциите на ЕС и държавите членки, с оглед постигане на целите, 

свързани с трудовата заетост и социалното приобщаване, да вземат предвид 

потребностите на жените, завръщащи се от отпуск по майчинство, да мотивират 

работодателите да наемат на работа жени след отпуск по майчинство, да улесняват 

гъвкавите режими на работа и да насърчават допълнителното (учене през целия 

живот) образование, което да позволява на жените безпроблемно да възобновят 

своята професионална кариера; 

22. призовава Комисията, държавите членки и местните и регионални органи да отчетат 

политиките за защита на жените в рамките на инвестиционните си програми и да 

гарантират, че средствата са насочени към ефективна заетост и професионално 

развитие и с тях не се злоупотребява; 

23. отправя искане към Комисията, държавите членки и регионалните и местните 

органи да насърчават систематично подхода на използването на платформи за 

електронно обучение с цел развитие на женските предприемачески умения, както и 

предприемачеството в трансграничните райони; изразява особена загриженост по 

отношение на необходимостта да се създаде мрежа за трансгранично партньорство, 

основано на диалог и комуникация между институциите партньори с оглед на 

организирането на публични дебати относно предприемачеството сред жените и 

трансграничното предприемачество; 

24. призовава институциите на ЕС и държавите членки, с цел постигане на целите, 

свързани с повишаване на капацитета на заведенията за грижи за децата в ранна 

детска възраст, да използват по-добре както количествените, така и качествените 

показатели, с оглед да гарантират равен достъп на всички деца до висококачествени 

грижи и образование; 

25. настоятелно приканва държавите членки да насърчават инвестиции в схеми за 

обучение, предназначени да помогнат на жените да се интегрират към пазара на 

труда, особено онези, които преди това са полагали през цялото време грижи за 

децата си или за други зависими лица, и в услуги за полагане на грижи за деца, 

възрастни хора и други нуждаещи се, които са достъпни и на приемливи цени и 

следват график, който е приемлив за тези, които работят на пълно работно време, с 

цел да се гарантира баланс между работата и семейния живот и да се води борба 

срещу безработицата и социалното изключване; 

26. призовава държавите членки да създадат бюджетни мерки, които вземат предвид 

въпросите на равенството между половете, при изготвянето на програмите в 

рамките на политиката на сближаване, в усилие да се разгледат не само онези 

схеми, които са насочени конкретно към жените, но и всички други схеми и 

политики, предложени от управляващите, заедно с тяхното въздействие върху 

разпределението на ресурсите и техния принос за равенството между жените и 

мъжете; 
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27. изисква от държавите членки да прилагат и засилват бюджетирането с оглед на 

измерението пол и призовава Комисията да насърчава обмена на най-добри 

практики в този вид бюджетиране. 
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