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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид проекта на обща препоръка № 28 от 2010 г. относно основните 

задължения на държавите — страни по конвенцията, съгласно член 2 от 

Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по 

отношение на жените, 

– като взе предвид Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между 

половете за периода 2016 – 2020 г., 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и 

борбата с насилието срещу жените и домашното насилие от 2011 г. (Конвенция от 

Истанбул), 

– като взе предвид стратегията на Съвета на Европа за равенство между половете за 

периода 2014 – 2017 г., 

A. като има предвид, че равенството между мъжете и жените представлява основно 

право, което предполага гарантиране на равни възможности и равно третиране във 

всички сфери на живота, и като има предвид, че политиките, целящи гарантиране на 

такова равенство, допринасят за насърчаване на интелигентен и устойчив растеж; 

Б. като има предвид резолюцията от 15 септември 2016 г. относно прилагането на 

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна 

рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за 

равно третиране в областта на заетостта“); 

В. като има предвид, че е необходима решителна борба с всички форми на 

дискриминация, включително дискриминацията, основана на пола и половата 

идентичност; 

Г. като има предвид, че терминът „пол“ се отнася до биологичните различия между 

мъжете и жените, а терминът „полова идентичност“ се отнася до социално 

изградени идентичност, роли и характеристики на жените и мъжете и до социалния 

и културния смисъл, който обществото придава на тези биологични различия, и 

като има предвид, че половата идентичност е тази, която води до йерархични 

отношения между мъжете и жените и до разпределение и предоставяне на 

правомощия и права в полза на мъжете и в ущърб на жените; 

Д. като има предвид, че „намаляване на разликите между жените и мъжете по 

отношение на заплащането, доходите и пенсиите, и по този начин борба с бедността 

сред жените“ е една от приоритетните области, посочени от Комисията в нейния 

документ, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за 

периода 2016 – 2019 г.“; 

Е. като има предвид, че е със съжаление трябва да се отбележи, че жените са 
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подложени на особена дискриминацията, свързана с достъпа до пазара на труда, 

работа при значително по-ниско заплащане, и съставляват по-голямата част от 

работната сила на непълно работно време, често прието недоброволно; като има 

предвид, че те са изправени пред големи разлики в пенсиите, по-несигурни и 

променливи трудови правоотношения и са изложени на по-голям риск от бедност в 

сравнение с мъжете, като самотните майки, възрастните жени, живеещи сами, и 

жените с увреждания са засегнати в най-голяма степен; като има предвид, че 

семействата с три или повече деца също са изложени на по-висок риск от бедност; 

като има предвид, че майчинството представлява недопустимо основание за 

дискриминация на жената по отношение на достъпа до пазара на труда и оставането 

ѝ на него; 

Ж. като има предвид, че през 2014 г. равнището на заетост в ЕС за хора на възраст 

между 15 и 64 години възлизаше на 59,6% за жените и 70,1% за мъжете; като има 

предвид, че различията между половете по отношение на заетостта са по-малко за 

по-високите равнища на професионална квалификация; като има предвид, че в 

доклада на Eurofound от 2016 г., озаглавен „Различия между половете по отношение 

на заетостта“ икономическата стойност на тези различия се оценява на 

съществените 370 млрд. евро или 2,8% от БВП на ЕС-28; като има предвид, че 

равнището на заетост при жените се е увеличило слабо от 2008 г. насам, като 

сближаването по отношение на заетостта се дължи на спада в равнището на заетост 

при мъжете1; 

З. като има предвид, че все още съществува стъклен таван за жените на пазара на 

труда, който се дължи отчасти на факта, че жените са възприемани с оглед на 

техните репродуктивни характеристики, което означава, че възможностите за 

професионално развитие на жените се затрудняват от самата възможност за 

бременност по-късно в професионалния живот; 

И. като има предвид, че икономическата криза оказа въздействие върху целия 

Европейски съюз, като по-специално селските райони са изправени пред 

опустошителни равнища на безработица, бедност и обезлюдяване, което засяга по-

специално жените; 

Й. като има предвид, че много често самотни майки с деца на издръжка са принудени 

да приемат нетипични и несигурни работни места, за да постигнат равновесие 

между личния и професионалния си живот; 

К. като има предвид, че процентите на безработица се увеличиха в периода 2008 – 

2014 г. поради дълбоката икономическа криза, която бушуваше в целия ЕС, и че 

през 2014 г. процентът на безработните сред жените (10,4%) все още беше по-висок 

от този на мъжете (10,2%); 

Л. като има предвид, че през 2015 г. 33% от жените са работили на непълно работно 

време в сравнение с 10% от мъжете2, и че значителна част от тях са работили на 

                                                 
1 Данни от доклада на Eurofound „Различията между половете по отношение на заетостта: 

предизвикателства и решения“ (2016 г.) 
2 Данни от доклада на Eurofound „Шесто проучване на европейските условия на труд“ 
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непълно работно време принудително; 

М. като има предвид, че през 2014 г. средното почасово възнаграждение на жените е 

било 16,1% по-ниско от съответното възнаграждение за мъжете; като има предвид, 

че икономическото положение на жените в домакинството се характеризира също 

така с явно неравенство и в случаите, когато домакинството се състои от една жена, 

40% от жените са с доходи в най-ниския квантил в сравнение с 18% от мъжете, 

докато в случаите, когато домакинството се състои от жена, работеща на пълно 

работно време, и мъж, работещ на непълно работно време, 30% от жените са с 

доходи в най-ниския квантил, в сравнение с 6% от мъжете в сходно положение; 

Н. като има предвид, че данните показват, че основните причини за напускане на 

жените на пазара на труда са необходимостта да полагат грижи за деца или 

възрастни хора (27%), тяхно собствено заболяване или нетрудоспособност (23%) и 

други лични или семейни отговорности (18%); 

О. като има предвид, че в периода 2008 – 2014 г. при лицата, които не работят и не са 

ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET) от възрастовата 

група 15 – 29 години, се наблюдава увеличение в проценти, като жените са най-

силно представената група (17,1% през 2014 г.), и като има предвид, че 34% от тези 

жени са в такова положение поради семейни задължения, а 16,5% са дългосрочно 

безработни; 

П. като има предвид, че този труд и социален контекст е в основата на разликата в 

пенсиите между жените и мъжете, която възлиза средно на 40%; 

Р. като има предвид, че жените са особено засегнати от несигурна заетост и различни 

форми на „нетипична заетост“, и все по-често им се налага да се борят с явлението 

„индивидуален подход към работника и професионалното му развитие“ – подход, 

който подпомага по-широката офанзива срещу колективното договаряне; 

С. като има предвид, че е от съществено значение да се гарантира, че жените имат 

правото на работни места с гарантирани права и право на майчинство, без да бъдат 

санкционирани за това, тъй като жените продължават да бъдат най-засегнати и 

страдат най-много от дискриминация; като има предвид, че примерите за тази 

дискриминация включват натиск от страна на работодателите върху жените, които 

участват в интервюта за работа, по време на които са запитвани дали имат деца и на 

каква възраст са те, като целта е да се повлияе на решенията на жените и да се 

предпочетат работници без деца, които са „на разположение в по-голяма степен“, 

успоредно с нарастващ икономически и професионален натиск върху служителите 

жени да не ползват отпуск по майчинство; 

Т. като има предвид, че много работници, които са с несигурни работни места или 

безработни, нямат право на родителски отпуск; 

У. като има предвид, че със съжаление трябва да се отбележи, че 

макроикономическите политики и политиките на строги ограничения на ЕС водят 

до повишаване на равнищата на бедност и неравенство, засягайки преди всичко 

жените в държавите членки от Южна Европа, като Гърция, Италия, Испания и 

Португалия; като има предвид, че това оказва отрицателно въздействие върху 
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условията, при които живеят техните семейства, особено децата им; 

Ф. като има предвид, че макроикономическите политики и политиките на строги 

ограничения на ЕС оказаха отрицателно влияние както върху гъвкавите политики в 

областта на заетостта, така и върху сигурността на работните места, и се отразиха 

силно върху социалните и обществените услуги и грижите за деца и възрастните 

хора, като това доведе до сериозни последици за заетостта сред жените; като има 

предвид, че жените, особено самотните майки, мигрантите, по-младите и по-

възрастните жени, са засегнати в най-голяма степен от бедността и социалното 

изключване — положение, което се утежнява от същите тези политики; 

Х. като има предвид, че равнищата на бедност и социално изключване в ЕС-28 остават 

изключително високи, като възлизат на повече от 118,6 милиона души през 2015 г. 

(23,7% от населението), и че жените са особено засегнати, като повече от 62,4 

милиона жени живеят в това положение (24,4%); 

Ц. като има предвид, че несигурната заетост е допринасящ фактор за лошото психично 

и физическо здраве на жените, като ги подлага на пет пъти повече стрес, тревога и 

депресия в сравнение с колеги, които са наети на безсрочен договор, независимо 

дали са мъже или жени; 

Ч. като има предвид, че в прекомерно много случаи жените са подлагани на различни 

форми на дискриминация, основана на пола, на работното си място, включително 

като биват назначавани на по-ниски длъжности и пренебрегвани при повишенията, 

както и на словесен, психически и физически тормоз и злоупотреба (със сексуален 

или друг характер); 

Ш. като има предвид, че социалното неравенство и неравенството между мъжете и 

жените могат да бъдат преодолени единствено чрез политики, които гарантират по-

добро разпределение на богатството, въз основа на мерки за осигуряване на 

достойни условия на труд, увеличаване на реалните възнаграждения, действия за 

насърчаване на регулирането и закрилата на труда, по-специално чрез колективно 

договаряне и регулиране на работното време, както и гарантиран всеобщ безплатен 

достъп до висококачествени услуги в областта на здравеопазването и 

образованието; 

Щ. като има предвид, че е важно да се въведе набор от мерки за премахване на 

съществуващите пречки и за гарантиране на равни възможности за жените и мъжете 

по отношение на достъпа до пазара на труда и до достоен труд, както и до 

извършването на този труд; 

AA. като има предвид, че е важно да се предприемат мерки срещу недекларирания 

труд и неплатения извънреден труд, които задълбочават бедността и социалното 

изключване, както и че е важно тези видове труд да се премахнат като цяло; като 

има предвид, че жените домашни помощници като цяло, както и в частност жените 

мигранти и жените, чиято самостоятелна заетост е фиктивна, са особено уязвими и 

са изправени пред особено несигурни условия на труд; 

1. изразява тревога във връзка с пагубното дългосрочно въздействие на мерките за 

бюджетни ограничения по отношение на икономическото овластяване на жените и 
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равенството между половете, при което се наблюдават нарастващи нива на 

безработица и съкращения в областта на обществените услуги и обезщетения, 

водещи до криза в сектора на полагането на грижи; подчертава, че намаляването на 

услугите за полагане на грижи, съкращаването на размера на детските обезщетения, 

обезщетенията за инвалидност и за лицата, които полагат грижи, както и 

намаляването на данъчните кредити на тези лица, намаляването на регламентирания 

отпуск, в това число родителски отпуск и отпуск по бащинство, водят до 

пренасочване на услугите по полагане на грижи към жени, полагащи неплатен труд, 

които в резултат на това не могат да упражняват заетост, подлежаща на 

осигуряване, или могат да бъдат назначавани само на непълно работно време; 

2. отбелязва, че борбата с бедността и с неравенството между мъжете и жените 

преминава задължително през по-справедливо разпределение на богатството, 

подобряване на трудовото законодателство, по-специално посредством колективно 

договаряне, чрез увеличаване на заплатите и прилагане на принципа на „равно 

заплащане за равен труд“ и „за труд с равна стойност“, както и на социална закрила; 

счита, че е необходимо спешно да се разработи на равнището на ЕС определение за 

„труд с равна стойност“, като се вземе предвид съдебната практика на Съда на ЕС, 

за да се гарантира, че фактори като условията на труд, отговорността, възложена на 

работниците, и физическите или психическите аспекти на работата се вземат под 

внимание; счита, че е необходимо спешно да се разгледа въпросът за равното 

заплащане за „труд с равна стойност“; приканва Комисията да насърчава 

равенството между половете на работното място, включително чрез кампании за 

повишаване на осведомеността относно разликата в заплащането на жените и 

мъжете, чрез Европейския ден на равното заплащане и чрез обмен на добри 

практики; 

3. призовава Комисията и държавите членки да следят явлението психически тормоз 

на работното място, да предлагат защита и да предприемат мерки срещу нещо, 

включително във връзка с тормоза на бременни служителки или с неблагоприятното 

положение, в което се оказват някои жени при завръщането си на работното място 

след отпуск по майчинство; призовава Комисията и държавите членки да 

предоставят данни за разликите в заплащането и пенсиите, разбити както по пол, 

така и по критерия дали отделните лица са родители/майки; 

4. счита, че с оглед на борбата срещу бедността и липсата на равенство е необходимо 

да се предприемат енергични мерки срещу дискриминацията и тормоза на пазара на 

труда успоредно с прилагането на политика за по-справедливо разпределение; 

счита, че следва да се въведе цел за нулево равнище на сексуалния тормоз под 

формата на кодекс за поведение на европейския пазар на труда; 

5. призовава държавите членки да предприемат мерки за премахване на разликата в 

заплащането и пенсиите на мъжете и жените и за прекратяване на всички форми на 

законодателство и политики, узаконяващи несигурната заетост; призовава 

държавите членки да прилагат трудово законодателство, което насърчава 

регулирането на труда, колективното договаряне, социалната закрила и по-високите 

заплати, както и да инвестират в създаването на постоянни работни места, ученето 

през целия живот и професионалното обучение като средства за преодоляване на 

неравенството между половете; също така настоятелно призовава държавите членки 
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да дадат приоритет на разработването на активни политики и да предприемат 

утвърдителни действия за насърчаване на участието на жените на пазара на труда и 

на тяхната икономическа независимост, както и да премахнат различията между 

мъжете и жените по отношение на заплащането, категориите, на които те са наети 

на работа, повишенията, доходите и пенсиите; 

6. призовава държавите членки да създадат национални органи за инспекция на труда 

и да ги укрепят, като им предоставят необходимите условия, както и финансови и 

човешки ресурси, с цел тяхната дейност на място да бъде ефективна и осезаема, 

като по този начин им се даде възможност да се борят срещу несигурността на 

работните места, нерегламентирания труд и дискриминацията по отношение на 

труда и заплащането, по-конкретно от гледна точка на равенството между половете; 

7. счита, че при никакви обстоятелства повишеното търсене на гъвкавост на пазара на 

труда не следва да води до запазване на непропорционално високата концентрация 

на жените на нетипичните работни места и сред лицата, чиято заетост се 

характеризира с несигурност; 

8. отбелязва, че мерките за увеличаване на прозрачността на работните заплати са от 

основно значение за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете; 

призовава държавите членки да приложат препоръката на Комисията относно 

прозрачността по отношение на заплатите; 

9. призовава държавите членки да въведат законодателство за защита или увеличаване 

на правата във връзка с майчинството и бащинството, както и на родителските 

права, и тази защита да бъде отразена също и в трудовото законодателство; 

настоятелно призовава Комисията да преразгледа, при зачитане на позицията на 

Парламента, съществуващата директива относно майчинството при спазване на 

високи стандарти, включително евентуалното приемане на мерки, гарантиращи 

отпускането на обезщетения за родителски отпуск, които винаги се изчисляват въз 

основа на 100% от референтното възнаграждение, за да се гарантира, че жените 

получават възнаграждение и социална закрила за целия период на отпуска по 

майчинство с оглед запазване на социалното и икономическото благосъстояние на 

семействата и насърчаване на вземането на родителски отпуск от страна на бащите; 

подчертава, че отпускът по майчинство трябва да бъде придружен от ефективни 

мерки за защита на правата на бременните жени и родилките, кърмачките и 

самотните майки, отразяващи препоръките на Международната организация на 

труда и Световната здравна организация; подчертава, че правното основание на 

цялостното законодателно предложение следва да бъде равенството между мъжете 

и жените, за да се осигури принципът на равни възможности и равно третиране на 

жените и мъжете на работното място; 

10. призовава държавите членки и Комисията да преструктурират данъчните системи и 

схемите за обезщетения, които предоставят финансови стимули на единия от 

съпрузите, който печели по-малко, насърчаващи го да се оттегли от пазара на труда 

или да работи на непълно работно време, тъй като това би могло да се окаже в 

противоречие с по-широкото ползване на родителски отпуск от бащите и има 

отрицателни последици за жените, например увеличаване на разликата в 

заплащането на жените и мъжете, разликата по отношение на полагането на грижи и 
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разликата в пенсиите; 

11. настоятелно призовава държавите членки да приемат законодателство, за 

гарантиране на включването на жените в системата за социална сигурност, което 

закриля работничките и служителките по време на периоди на безработица и което 

осигурява правото на получаване на пенсия; 

12. настоятелно призовава държавите членки да спазват и прилагат законодателството 

относно правата при майчинство, за да не бъдат жените ощетявани по отношение на 

пенсиите за това, че са станали майки по време на професионалния си живот; 

13. призовава държавите членки да подкрепят обществени политики за подпомагане на 

семействата, със специален акцент върху създаването на безплатни и 

висококачествени обществени услуги за полагане на грижи за деца, по-конкретно 

ясли и предучилищни заведения, и да укрепят мрежата от специализирани услуги, 

предоставящи грижи за възрастните хора, по-специално в собствените им домове, за 

да се спомогне за постигане на равновесие между професионалния и личния живот 

в полза на работещите жени и като начин за отстраняване на ограниченията, които 

дискриминират жените и съответно обективно допринасят за оттеглянето им от 

пазара на труда; 

14. изтъква значението на схемите за задоволителни минимални доходи с оглед на 

запазването на човешкото достойнство и на борбата срещу бедността и социалното 

изключване, както и тяхната роля като вид социални инвестиции, предоставящи 

възможност на хората да участват в обществото, да се обучават и/или да търсят 

работа; призовава Комисията и държавите членки да извършат оценка на схемите за 

минимални доходи в ЕС, включително по отношение на това дали схемите дават 

възможност на домакинствата да задоволяват потребностите си; призовава 

Комисията и държавите членки въз основа на това да извършат оценка на начина и 

средствата за осигуряване на подходящи минимални доходи във всички държави 

членки и да разгледат възможността за предприемане на по-нататъшни стъпки в 

подкрепа на социалното сближаване в целия ЕС, като вземат под внимание 

икономическите и социалните обстоятелства във всяка държава членка, както и 

националните практики и традиции; 

15. отбелязва, че европейските социални партньори не са постигнали споразумение за 

цялостен пакет от законодателни и незаконодателни мерки за съвместяване на 

професионалния, личния и семейния живот; призовава Комисията да представи във 

възможно най-кратък срок предложение за такъв пакет като част от работната 

програма на Комисията за 2017 г. в контекста на обявения европейски стълб на 

социалните права; 

16. призовава държавите членки да изготвят проекти за законодателни актове за 

въвеждане на превантивни политики, например планове за равенство между 

половете с оглед на борбата срещу дискриминацията, основана на пола, на 

работното място, и да създадат подходяща работна среда за жените и мъжете; 

17. призовава държавите членки да предприемат стъпки за узаконяване на 

недекларирания труд и срещу злоупотребата със срочни договори, която засяга най-

вече жените, с цел подобряване на положението и закрилата на най-уязвимите 
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групи, по-специално жените домашни помощници и работничките и служителките, 

чиято самостоятелна заетост е фиктивна; настоятелно призовава държавите членки 

да въведат мерки, например предоставяне на консултации, насочени към 

предотвратяването на професионалната дискриминация, и създаване на служби за 

наблюдение и регулиране на заетостта, с цел да се гарантира съответствието с 

правилата за наемането на работа, възнагражденията, обучението, работните 

практики и прекратяването на трудовоправните отношения; 

18. препоръчва държавите членки да гарантират, че всички млади хора имат достъп до 

висококачествено безплатно държавно образование във всяка възраст, особено в по-

високите нива на образование и обучение, тъй като е доказано, че повишаването на 

нивото на обучение спомага за намаляването на неравенството между мъжете и 

жените; 

19. призовава държавите членки да предоставят подходящ заместител на доходите и 

социалната закрила по време на всички видове отпуск, свързани със семейството 

или полагането на грижи, по-специално за да се гарантира, че работниците и 

служителите с ниски доходи могат да се ползват от мерките, свързани с различните 

видове отпуск, на равни начала с останалите; 

20. подчертава, че мигрантите и бежанците следва да се ползват със същите права и 

следва да имат достъп до същите обезщетения и услуги като останалите работници 

и служители чрез универсален модел, който да не е свързан със застрахователните 

вноски и трудовия стаж; 

21. призовава Комисията да изготви сборник с практики, които са се оказали успешни в 

държавите членки, с оглед на разпространението и популяризирането им с цел 

предотвратяване на дискриминацията въз основа на пола на работното място и 

защита по-специално на правата на жените; 

22. призовава държавите членки и социалните партньори да допринасят за достойните 

условия на труд и качествената заетост на работниците и служителите, полагащи 

грижи, включително чрез достойно трудово възнаграждение, признаване на техния 

професионален статус и разработване на висококачествени възможности за тяхното 

професионално обучение; 

23. отправя искане към Комисията да гарантира, че работниците и служителите на 

непълно работно време, работниците и служителите с нередовна заетост и 

работниците и служителите, които са прекъсвали трудовия си стаж или през 

определени периоди от време са работили по-малък брой часове, на практика имат 

достъп наравно с работниците и служителите на пълно работно време до достойна 

пенсионна схема, без да бъдат подлагани на каквато и да е дискриминация; 

24. подчертава, че работничките и служителките, които имат психични проблеми, са 

изложени на много висок риск във връзка с всички аспекти на несигурната заетост; 

подчертава, че техният дял е прекомерно висок сред лицата, които работят на 

срочни договори, страдат от т.нар. бедност на работещите, работят на непълно 

работно време, прекъсват трудовия си стаж или са обвързани с други несигурни 

трудовоправни отношения; призовава Комисията и държавите членки да се 

погрижат европейското законодателство в областта на здравето и безопасността да 
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бъде достатъчно солидно и ефективно, за да закриля уязвимите работници и 

служители по по-добър начин; подчертава, че всички форми на тормоз на работното 

място имат силно въздействие върху качеството на живот и труд, здравето и 

благосъстоянието. 
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