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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 принципът на равенство между половете е основна ценност 
на ЕС и е залегнал в членове 8 и 19 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които определят задължението за премахване на 
неравенствата, насърчаване на равенството между половете и борба с 
дискриминацията, основана на пола, както и за гарантиране на интегрирането на 
принципа на равенство между половете във всички политики и дейности на ЕС;

Б. като има предвид, че продължаващите разлики между половете в ЕС, като 
например разликата в заетостта между жените и мъжете, която е 11,6%1, 
разликата в заплащането между жените и мъжете, която е 16,2%2, и разликата в 
пенсиите на мъжете и жените, която е 37,2%3, наред с другото, са не само 
несправедливи, но и поставят жените в уязвими или несигурни ситуации, като 
например бедност или социална изолация; като има предвид, че са необходими 
спешни усилия за премахването на тези различия, тъй като те остават една от 
основните пречки за постигане на равенство между половете и са неприемлива 
форма на дискриминация, основана на пола;

В. като има предвид, че преодоляването на разликата в пенсиите на мъжете и 
жените, която в момента е средно почти 40% в рамките на ЕС и която също така е 
резултат от натрупването на неравенства, наблюдавани през живота на жените, 
както и периодите на отсъствие от пазара на труда, е особено важно; като има 
предвид, че признаването на работата на жените като полагащи грижи лица е 
стабилна основа за предприемането на ефективни действия за справяне с 
проблема с жените, които натрупват по-малко пенсионни права;

Г. като има предвид, че качеството на услугите за полагане на грижи варира 
значително в отделните държави членки и между тях, в частни и обществени 
съоръжения, в селски и градски райони и в различни възрастови групи; като има 
предвид, че жените са засегнати от съкращенията в областта на обществените 
услуги, включително здравеопазването, образованието и жилищното настаняване, 
както пряко като потребители и работещи, така и непряко чрез подкрепата им за 
членове на семейството, които разчитат на основните обществени услуги;

Д. като има предвид, че присъствието на повече жени на ръководни позиции би 
подобрило равенството между половете;

Е. като има предвид, че жените са по-склонни да прекъсват професионалната си 
дейност поради своята роля в рамките на семейството, и като има предвид, че 

                                               
1 Европейски институт за равенство между половете, база от статистически данни за равенство между 
половете.
2 Boll, C. and Lagemann, A., ‘Gender pay gap in EU countries based on SES (2014)’, („Разликата в заплащането 
на жените и мъжете в страните от ЕС, основана на проучване на структурата на заплатите (2014 г.)“), 
Люксембург: Европейска комисия, 2018 г.
3 Европейска комисия, Доклад за адекватността на пенсиите, 2018 г.
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жените по-често спират работата си, за да се грижат за дете или болен роднина; 
като има предвид, че тази роля на жените може да възпрепятства тяхната кариера; 
като има предвид текущите дискусии относно създаването на равновесие между
професионалния и личния живот;

Ж. като има предвид, че европейският семестър следва да допринесе за завършването 
на европейския стълб на социалните права, за да се гарантира равно третиране и 
равни възможности за жените и мъжете, както и да се утвърди правото на равно 
заплащане за равен труд на жените и мъжете и правото на достъп до 
здравеопазване с добро качество на достъпни цени;

1. призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-голямо включване на 
перспективата за интегриране на принципа на равенство между половете при 
разработването на специфичните за всяка държава препоръки, програмите за 
стабилност и конвергенция и националните програми за реформи чрез 
въвеждането на качествени цели и мерки за преодоляване на трайните 
неравенства между половете, както и системно да прилагат принципа на 
бюджетиране, съобразено с равенството между половете;

2. призовава държавите членки да определят конкретни количествени цели в своите 
национални програми за реформи (НПР) по отношение на заетостта на жените 
като цяло заедно с конкретни мерки, насочени към групи жени с много нисък 
процент заетост, като например млади жени, по-възрастни жени, жени мигранти, 
жени с увреждания, самотни майки и жени от ромски произход;

3. призовава Комисията и Съвета да въведат стълб за равенство между половете в 
стратегията „ЕС 2020“ и всеобхватна цел за равенство между половете;

4. призовава Комисията да включи индекса за равенство между половете като един 
от инструментите на европейския семестър за наблюдение на напредъка към 
целите, свързани със заетостта, и социалните цели;

5. подчертава, че безработицата, бедността и социалното изключване са въпроси, 
будещи безпокойство, особено при жените; поради това подчертава, че е важно да 
се гарантира, че процесът на европейския семестър продължава да бъде 
съсредоточен върху постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, с по-добра координация на националните и европейските политики с цел 
създаване на повече качествени работни места в рамките на ЕС, като по този 
начин се преодолеят разликите между жените и мъжете в областта на 
безработицата, заплащането и пенсиите;

6. изразява загриженост, че пазарът на труда е вертикално и хоризонтално 
сегрегиран в целия ЕС, че съществуват разлики в заплащането и пенсиите между 
жените и мъжете и че малко жени участват във вземането на решения; изтъква, че 
равнището на заетост на жените все още е по-ниско от това на мъжете; подчертава 
освен това, че тази разлика в равнището на заетост е особено изразена сред 
майките и жените с отговорности за полагане на грижи;

7. отново отправя своя призив към Комисията да подкрепя държавите членки за по-
широкото използване на структурните фондове за инвестиции в структури и 
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услуги за полагане на обществени грижи за деца, възрастни хора и други 
нуждаещи се от грижи лица, за да се улесни завръщането на жените на пазара на 
труда и да се гарантира равновесие между професионалния и личния живот;

8. насърчава държавите членки да определят ефективни модели на финансиране, 
включително целево финансиране, с което да се постигне баланс между 
публичното и частното финансиране и те да бъдат адаптирани към националните 
и местните условия;

9. призовава за пълното ангажиране на европейския семестър с европейския стълб 
на социалните права, като подчертава равното третиране и равните възможности 
между жените и мъжете, правото на равно заплащане за труд с равна стойност и 
правото на висококачествени и финансово достъпни услуги за полагане на грижи;

10. подчертава значението на ученето през целия живот за жените, тъй като това дава 
възможност на жените да се преквалифицират на един постоянно променящ се 
пазар на труда; призовава за по-голямо насърчаване на цифровите и свързаните с 
ИКТ теми, които могат да помогнат на момичетата да преодолеят стереотипите, 
които съществуват в образованието, и да преодолеят разликите между половете 
по отношение на равнищата на заетост и пенсиите;

11. призовава Комисията и държавите членки да наблюдават участието на жените на 
пазара на труда; призовава още държавите членки да деблокират Директивата 
относно жените в управителните съвети;

12. призовава държавите членки и Комисията да премахнат всички ограничения за 
жените, участващи на пазара на труда, и да премахнат всички свързани с 
данъчното облагане предубеждения по отношение на пола и други стимули, които 
затвърждават неравнопоставените роли на половете;

13. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на структурните 
реформи по отношение на равенството между половете;

14. подчертава, че е важно да се наблюдава процентът от общото население, считан за 
NEET на възраст между 15 и 24 години, както и други допълнителни показатели, 
и да се обърне специално внимание на младите жени и момичета, тъй като е 
налице съществена разлика между половете по отношение на дела на младите 
хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение; 

15. призовава за политики, които подкрепят предприемачеството сред жените, като 
им предоставят достъп до финансиране и възможности за стопанска дейност, като 
им предоставят специално обучение и въвеждат мерки за постигане на равновесие 
между професионалния и личния живот;

16. приветства предложението на Комисията за равновесие между професионалния и 
личния живот като добър начин за насърчаване на заетостта сред жените и за по-
балансирани равнища на заетост сред жените; призовава държавите членки да 
подобрят равенството между половете в съответните сектори и предприятия, като 
поставят специален акцент върху жените с увреждания, тъй като те са особено 
уязвими на пазара на труда.
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