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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: 

А. като има предвид, че младите хора, и по-специално младите жени, бяха най-тежко 

засегнати от неотдавнашната финансова и икономическа криза, която оказа 

сериозно отрицателно въздействие не само върху икономическото овластяване на 

младите жени и върху трудовата заетост на младите хора, но и върху тяхното 

душевно и физическо благоденствие, както и в по-общ план върху работната 

среда, демографската ситуация, условията на живот и достъпа до образование и 

обучение; 

Б. като има предвид, че в ЕС жените продължават да бъдат много по-слабо 

представени на пазара на труда и в управлението, като цялостното равнище на 

заетост на жените все още е с почти 12% по-ниско от това на мъжете; 

В. като има предвид, че „намаляване на разликите в заплащането, доходите и 

пенсиите на жените и мъжете и по този начин преодоляване на бедността сред 

жените“ е един от приоритетите, посочени от Комисията в нейния документ, 

озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 

2016 – 2019 г.“; 

Г. като има предвид, че в ЕС 31,5% от работещите жени работят на непълно работно 

време, в сравнение с 8,2% от работещите мъже, и като има предвид, че едва 50% 

от жените работят на пълно работно време, в сравнение с 71,2% от мъжете, което 

представлява разлика от 25,5% в равнището на заетост на пълно работно време; 

Д. като има предвид, че балансът между половете е индикатор, който не е разгледан 

правилно в рамките на целите на инициативата за младежка заетост (ИМЗ); 

Е. като има предвид, че съгласно член 9 и член 10 от ДФЕС при определянето и 

осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да осигурява 

приобщаващ и интегриран пазар на труда, който да е в състояние да се справя с 

тежкото въздействие на безработицата и да осигурява високо ниво на заетост; 

като има предвид, че ЕС трябва да осигурява достойни условия на труд на цялата 

територия на Съюза, включително подходящи трудови възнаграждения, и да 

гарантира подходяща социална закрила в съответствие с трудовото 

законодателство, колективните трудови договори и в съответствие с принципа на 

субсидиарност, както и високо равнище на образование и обучение, и да се бори с 

дискриминацията, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия 

или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; 

Ж. като има предвид, че положението на младите жени и мъже, както и причините, 

поради които те са незаети с работа, учене или обучение (NEET), варират; 

З. като има предвид, че трудностите, свързани с балансирането на професионалния и 

личния живот поради отсъствието на подходяща подкрепа за полагането на грижи 

и семейните задължения, както и разликата в родителския отпуск и последвалите 
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от това предубеждения на пазара на труда по отношение на пола все още 

ограничават възможностите на жените по отношение на образованието, задържат 

тяхното участие на пазара на труда и оказват въздействие върху техния избор на 

кариера и върху тяхната икономическа дейност; като има предвид, че в този 

контекст в много държави членки жените представляват по-голямата част от 

работещите с несигурна заетост, на непълно работно време или на -„мини работни 

места“; като има предвид, че всички горепосочени елементи оказват отрицателно 

въздействие върху техните заплати и бъдещите доходи, свързани с пенсиите; 

И. като има предвид, че за младите жени в селските райони нередовните трудови 

договорености или невъзможността те да се регистрират като безработни правят 

статистическите данни неточни и водят до разлики в техните пенсии; като има 

предвид, че тази практика има отрицателно въздействие върху обществото като 

цяло и особено върху благоденствието на жените, както и върху други форми на 

социални осигуровки и възможности за кариерни промени или бъдещи 

възможности за заетост; 

Й. като има предвид, че делът на лицата, които са незаети с работа, учене или 

обучение (NEET), намалява, въпреки че това не е заслуга само на Инициативата за 

младежка заетост (ИМЗ); 

К. като има предвид, че групата на NEET е разнородна и лицата в нея имат различни 

нужди и поради тази причина е особено важно да се предприемат мерки за 

насочване на вниманието към жените, младите момичета и аспекта, свързан с 

пола, чрез актуална инициатива за младежка заетост; 

Л. като има предвид, че съгласно националните оценки на ИМЗ са налице трудности, 

свързани с включването в инициативата на уязвими млади хора в някои държави 

членки; като има предвид, че на първия етап от изпълнението ИМЗ достигна 

предимно до по-младата възрастова група 15 – 24 години (77%), млади мъже 

(51%), тези с поне средно гимназиално образование (75%) и безработни (77 %) 

вместо икономически неактивните според проучване на управляващите органи от 

края на 2015 г.; 

1. приветства намаляването на броя на безработните млади хора и на младите хора, 

които са незаети с работа, учене или обучение (NEET), в ЕС от 2013 г. насам; 

подчертава при все това факта, че безработицата сред младите хора продължава 

да бъде ключов проблем в множество държави членки; 

2. подчертава необходимостта от двойствен стратегически подход и съответна 

методика, основани на интегрирането на принципа на равенство между половете, 

с хоризонтално прилагане във всички инициативи, политики и мерки на ЕС в 

контекста на ИМЗ, и по-специално по отношение на младите жени и момичетата; 

3. подчертава, че установяването и гарантирането на минимални стандарти за 

качеството на заетостта, предлагани в рамите на ИМЗ, са от първостепенно 

значение, следва да бъдат гарантирани за всички млади хора, които навлизат 

(повторно) на пазара на труда, и че те следва да отчитат не само техния 

професионален профил и потребностите на пазара на труда, но следва също така 

да включват: заетост, основана на договор за работа, достойни условия на труд и 
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живот, достойни заплати, социална сигурност и пенсионни права, достъп до 

детски заведения, време за отпуск, почивни дни и постоянна заетост; 

4. признава успеха на ИМЗ за намаляване на младежката безработица и по-

специално за осигуряване на баланс между половете, в резултат на което ИМЗ е 

достигнала до около 48% от мъжете и 52% от жените; 

5. призовава за цялостното прилагане както на Директива 2000/78/EО за равно 

третиране в областта на заетостта и професиите, така и Директива 2010/41/ЕС 

относно прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които 

извършват дейности в качеството на самостоятелнозаети лица, в рамките на ИМЗ; 

6. счита за необходимо Европейската комисия и държавите членки да представят 

предложение за положителни мерки за гарантиране, че младите жени и момичета 

получават висококачествени възможности за заетост и не са наети или попаднали 

в безизходица на несигурни, ниско платени и временни работни места с 

ограничени или никакви права като работници; 

7. приветства наличието на по-добре обмислен и целенасочен подход и поставянето 

на по-осезателен акцент върху индивидуализираната помощ, което е допринесло 

за цялостния успех на ИМЗ, и по-специално за успеха, що се отнася до 

осигуряването на баланс между половете, което оказва по-голямо въздействие 

върху участието на жените на пазара на труда; насърчава популяризирането на 

осведомеността относно въпросите на равенството между половете в сферата на 

професионалното ориентиране и ученето през целия живот заедно с 

предоставянето на разположение на публични служби по заетостта, чиято цел е да 

се поддържа участието на жените в работната сила и завръщането им на пазара на 

труда след прекъсване на трудовата им дейност; 

8. призовава държавите членки да събират статистически данни, разбити по полов 

признак, за да може Комисията да извърши оценка на въздействието на ИМЗ и на 

нейното въздействие върху баланса между половете, така че да се дава 

възможност за задълбочена оценка и анализ на нейното изпълнение; 

9. призовава държавите членки, като същевременно  подчертава важността на 

неправителствените организации и други заинтересовани участници в този 

контекст, да разработват нови, иновативни и по-персонализирани начини за 

достигане до неактивните NEET лица, които са изправени пред бариери като  

бедност, социално изключване, увреждания или множествена дискриминация, 

както и да подобряват значително комуникацията, която може да бъде лесно 

приспособявана спрямо различните целеви групи, и да намират начини за 

оказване на подкрепа на младите жени при повторното навлизане на пазара на 

труда, при образованието или обучението посредством осигуряване на равенство 

между половете по отношение на достъпа до заетост, напредъка в кариерата, 

съчетаването на професионалния и личния живот, предоставянето на грижи за 

деца и грижи за възрастни, както и чрез насърчаване на равното заплащане на 

жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност; 

10. припомня, че ефективната борба срещу стереотипите по отношение на половете е 

от ключово значение за засилването на участието на жените във всички сегменти 
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на пазара на труда; призовава Съюза да води всеотдайна борба срещу 

стереотипизирането на половете, най-вече в сферата на образованието, труда и 

продължаващото професионално обучение; 

11. подчертава необходимостта да се поставя акцент върху качеството и 

устойчивостта на предложенията; насърчава инициативите, насочени към 

справяне с половата сегрегация в областта на образованието, обучението и на 

пазара на труда; изтъква значението на подкрепата, основана на целенасочени 

политики, за включването на момичетата и младите жени във всички сектори на 

икономиката, включително в областта на науката, технологиите, инженерството и 

математиката (НТИМ) и предприемачеството; призовава държавите членки да 

предоставят програми, курсове на обучение и образование, които ще водят до 

повишаване на уменията на младите хора в областта на цифровите технологии, 

особено сред жените и живеещите в селските или отдалечените райони, за да им 

се оказва помощ при постигането на устойчива икономическа независимост в 

дългосрочен план, както и за превръщането им в активни създатели на 

възможности за заетост; 

12. подчертава факта, че програми като гаранцията за младежта (YG) и инициативата 

за младежка заетост (ИМЗ) са възникнали като реакция на особено 

неблагоприятни обстоятелства; въпреки това отбелязва, че подобни програми не 

могат да бъдат приемани за заместители на системни решения за справяне с 

високите равнища на младежка безработица в държавите членки; 

13. призовава държавите членки да продължават да изпълняват ИМЗ, като 

същевременно се отстраняват нейните слабости, както и да гарантират 

продължаването на финансирането на ИМЗ през периода на следващата 

многогодишна финансова рамка (МФР); 

14. подчертава необходимостта държавите членки да въведат квоти по пол при 

изпълнението на ИМЗ, като се има предвид, че тази положителна мярка се е 

доказала като един от най-ефективните инструменти за преодоляване на 

неравенството, дискриминацията и неравновесията между половете; 

15. призовава държавите членки да споделят най-добри практики помежду си, за да 

могат да се учат една от друга с цел гарантиране, че ИМЗ постига най-добри 

резултати; 

16. призовава държавите членки и Комисията да извършат задълбочена оценка и да 

обмислят бъдещото финансиране на гаранцията за младежта и на ИМЗ, като се 

има предвид тяхното значение, що се отнася до устойчивото повишаване на 

младежката заетост в дългосрочен план; 

17. призовава държавите членки да поощряват специално разработени решения в 

зависимост от конкретните засегнати региони и да избягват да използват 

непродуктивни „универсални“ решения; 

18. настоятелно призовава Европейската комисия да представи актуализирано 

предложение за увеличен бюджет за ИМЗ и за инструментите за гаранцията за 

младежта, като се има предвид, че вследствие на продължаващата европейска и 
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икономическа криза, както и на последвалото икономическо забавяне, държавите 

членки все още се борят с високите нива на безработицата, публичния дълг, 

ниския растеж и недостатъчните инвестиции, както и със съкращаването на 

публичните разходи; 

19. призовава държавите членки да предприемат кампании за повишаване на 

осведомеността, които да бъдат насочени към всички заинтересовани групи, 

особено към хората, които живеят в отдалечени или селски райони и имат по-

малко възможности за получаване на подходящо обучение и информация. 
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