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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в 

ЕС 

(2017/2008(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид членове 8 и 10, член 153, параграфи 1 и 2 и член 157 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид членове 23 и 33 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз, 

– като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното 

третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите 

(преработена)1, 

– като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, 

които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна 

на Директива 86/613/ЕИО на Съвета2, 

– като взе предвид Директива 92/85/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за 

въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по 

време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки 

(Директива за отпуска по майчинство)3, 

– като взе предвид предложението на Комисията от 3 октомври 2008 г. за директива 

на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директивата за отпуска по 

майчинство (COM(2008)0637), 

– като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 20 октомври 2010 г. с 

оглед приемането на Директива 2011/.../ЕC на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за 

насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на 

бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки и за въвеждане на 

мерки за подпомагане на работниците в съвместяването на професионалния и 

семейния живот4, 

– като взе предвид Директива 2013/62/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 г. за 

изменение на Директива 2010/18/ЕС за прилагане на ревизираното рамково 

                                                 
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23. 
2 ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1. 
3 ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1. 
4 OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0637
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споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на 

европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и 

малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на 

предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически 

интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) във връзка 

с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз1, 

– като взе предвид предложението на Комисията от 14 март 2012 г. за директива на 

Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете 

сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до 

борсова търговия, и свързани с това мерки (Директива относно жените в 

управителните съвети) (COM(2012)0614), 

– като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 20 октомври 2010 г. с 

оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за 

подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 

функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това 

мерки, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно премахване на 

стереотипите, свързани с пола, в ЕС2, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно прилагането 

на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с 

равна стойност3, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2015 г. относно отпуска по 

майчинство4, 

– като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно жените – домашни 

помощници и полагащи грижи лица в ЕС5, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2016 г. относно прилагането на 

Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното 

рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията 

на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на 

занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на 

предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически 

интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за 

отмяна на Директива 96/34/ЕО6, 

– като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно бедността през 

                                                 
1 OВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 7. 
2 ОВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 18. 
3 ОВ C 93, 9.3.2016 г., стр. 110. 
4 Приети текстове, P8_TA(2015)0207. 
5 Приети текстове, P8_TA(2016)0203. 
6 Приети текстове, P8_TA(2016)0226. 
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призмата на равенството между половете1, 

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно създаването 

на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и 

професионалния живот2, 

– като взе предвид своята резолюция 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)3, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2015 г. относно прилагането на 

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за 

прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете 

и жените в областта на заетостта и професиите4, 

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2017 г. относно равенството между 

жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г.5, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 19 юни 2015 г. „Равни възможности 

за жените и мъжете по отношение на доходите: премахване на 

неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите“, 

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011 

– 2020 г., приет със заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.6, 

– като взе предвид препоръката на Комисията от 7 март 2014 г. относно 

укрепването чрез прозрачност на принципа на равното заплащане за мъжете и 

жените (2014/124/EС)7, 

– като взе предвид инициативата на Комисията от декември 2015 г. „Пътна карта: 

ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между 

професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите 

семейства“, както и консултациите по този въпрос с обществеността и 

заинтересованите лица, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 

2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за 

периода 2016 – 2019 г.“ (SWD(2015)0278), и по-специално глава 3.1. 

„Увеличаване на участието на жените на пазара на труда и равната икономическа 

независимост на жените и мъжете“, 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0235. 
2 Приети текстове, P8_TA(2016)0338. 
3 Приети текстове, P8_TA(2016)0360. 
4 Приети текстове, P8_TA(2015)0351. 
5 Приети текстове, P8_TA(2017)0073. 
6 3073-то заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, 

Брюксел, 7 март 2011 г. 
7 ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 112. 
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– като взе предвид доклада на Комисията от 2017 г. относно равенството между 

жените и мъжете в Европейския съюз, и по-специално глава 1, посветена на 

увеличаването на участието на жените на пазара на труда и равната икономическа 

независимост, и глава 2, посветена на намаляването на разликите в заплащането, 

доходите и пенсиите на мъжете и жените, 

– като взе предвид докладите на Европейската фондация за подобряване на 

условията на живот и труд (Eurofound), озаглавени „Различията между половете 

по отношение на заетостта: предизвикателства и решения“ (2016 г.), „Социалните 

партньори и равенството между половете в Европа“ (2014 г.) и „Тенденции в 

трудовия живот в Европа: годишен преглед на EurWORK“ (2014 г. и 2015 г.), 

както и Шестото европейско проучване на условията на труд (EWCS) (2016 г.), 

– като взе предвид Конвенцията на МОТ за равенството в заплащането от 1951 г., 

Конвенцията на МОТ относно работата на непълно работно време от 1994 г., 

Конвенцията на МОТ относно надомния труд от 1996 г., Конвенцията на МОТ за 

закрила на майчинството от 2000 г. и Конвенцията на МОТ за домашните 

работници от 2011 г., 

– като взе предвид заключенията, озаглавени „Икономическото овластяване на 

жените в променящия се трудов свят“, по които бе постигнато съгласие на 

24 март 2017 г. в рамките на 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението 

на жените, 

– като взе предвид доклада на Групата на високо равнище за икономическо 

овластяване на жените към генералния секретар на ООН от септември 2016 г., 

озаглавен „Никой да не бъде изоставен: призив за действия в областта на 

равенството между половете и икономическото овластяване на жените“, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 

половете, както и становището на комисията по заетост и социални въпроси  

(A8-0000/2017), 

A. като има предвид, че равното участие на жените на пазара на труда и в процесите 

на вземане на решения в икономическата област е както предпоставка за 

овластяването на жените, така и последица от този процес; 

Б. като има предвид, че основните пречки пред икономическото овластяване на 

жените обхващат неблагоприятни социални норми, дискриминационни закони 

или липсата на правна защита, неспособност за споделяне в еднаква степен между 

жените и мъжете на неплатения домакински труд и полагането на грижи, както и 

липсата на достъп до финансови, цифрови и имуществени активи, и могат да 

бъдат допълнително засилени от пресичащи се форми на дискриминация1; 

                                                 
1 Група на високо равнище за икономическо овластяване на жените към ООН: „Никой да не бъде 

изоставен: призив за действия в областта на равенството между половете и икономическото овластяване 

на жените“ (септември 2016 г.). 
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В. като има предвид, че икономическото овластяване на жените е едновременно 

„правилно и интелигентно“, тъй като равенството е право на човека, а 

повишеното участие на жените на пазара на труда има положително въздействие 

върху ръста на БВП и икономическия успех на дружествата; 

Г. като има предвид, че ефективното равновесие между професионалния и личния 

живот има положителни аспекти по отношение на здравето и стимулира 

икономическия растеж, конкурентоспособността, общото участие на пазара на 

труда, равенството между половете, намаляването на риска от бедност и 

солидарността между поколенията, а освен това спомага да се преодолеят 

предизвикателствата на едно застаряващо общество и оказва положително 

влияние върху раждаемостта в ЕС; 

Д. като има предвид, че една публична система за картографиране на 

възнагражденията, включително събирането на данни, има потенциал да окаже 

натиск върху частния и публичния сектор да направят оценка на структурите си 

на плащане и да отстранят всякакви установени различия, основани на пола; 

Е. като има предвид, че е установено, че квотите подобряват резултатите от 

дейността на частните дружества и стимулират икономическия растеж в по-широк 

план, като същевременно водят до по-добро използване на ресурса от таланти в 

рамките на работната сила; 

Ж. като има предвид, че традиционно доминираните от жени сектори или роли се 

характеризират като цяло с по-ниски възнаграждения, отколкото сравними 

сектори или роли, които са доминирани от мъже, което съставлява елемент от 

разликите в заплащането и пенсиите на мъжете и жените, възлизащи понастоящем 

съответно на 16% и 40%; 

З. като има предвид, че МОТ е разработила рамка, в която работните места се 

оценяват въз основа на четири фактора – квалификации, усилия, отговорности и 

условия на труд, и се претеглят в зависимост от значението им за съответното 

дружество или организация; 

И. като има предвид, че синдикалните организации имат потенциала да повишат 

икономическото овластяване на жените чрез насърчаване на равното заплащане и 

инвестиране в равновесието между професионалния и личния живот в техния 

сектор; 

Й. като има предвид, че съгласно наличните данни неравенствата в заплащането са 

по-малки там, където колективното договаряне е силно застъпено1; 

I. Общи съображения 

1. счита, че участието и овластяването на жените в икономическата област имат 

ключово значение за утвърждаването на техните основни права и им предоставят 

възможност да постигнат икономическа независимост, да упражняват влияние в 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
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обществото и да имат контрол върху собствения си живот; 

2. посочва, че годишните разходи, свързани с по-ниското равнище на заетост при 

жените, съответстват на 2,8% от БВП на ЕС1, а разходите, свързани с 

изключването от заетост на една жена, се оценяват на 1,2 до 2 милиона евро в 

зависимост от образователното ѝ равнище; 

II. Действия и инструменти за подобряване на икономическото овластяване на 

жените 

По-добро равновесие между професионалния и личния живот 

3. настоява, че постигането на целите от Барселона, включително достъпни, 

приемливи като цена и качествени грижи, съоръжения и услуги за децата, е 

абсолютно необходимо, за да могат държавите членки да постигнат целите на 

стратегията „Европа 2020“; 

4. изразява убеждение, че ангажирането на мъжете с отговорности за полагане на 

грижи е предпоставка за промяна на традиционните стереотипи, свързани с 

ролите на мъжете и жените; освен това счита, че и двата пола, а и обществото 

като цяло, ще имат полза от едно по-справедливо разпределение на неплатения 

труд и по-равностойно ползване на отпуска, свързана с полагането на грижи; 

Равно заплащане за равен труд с равна стойност и картографиране на 

възнагражденията 

5. настоява, че принципът на равното заплащане за равен труд или за труд с равна 

стойност е заложен в Договора за ЕС; изтъква в този контекст препоръката на 

Комисията относно укрепването чрез прозрачност на принципа на равното 

заплащане на мъжете и жените; 

6. настоятелно призовава държавите членки и дружествата да въведат прозрачност 

по отношение на заплащането, за да може да се създадат методи, с помощта на 

които дружествата да решат проблема с разликата в заплащането на мъжете и 

жените, в т.ч. чрез одити на заплащането и включване на мерки за равно 

заплащане при колективното договаряне; 

7. подчертава необходимостта от признаване и преоценка на традиционно 

доминирания от жени труд, например в здравния, социалния и образователния 

сектор, спрямо труда, извършван предимно от мъже; 

8. изразява убеждението си, че постигането на равно заплащане за равен труд с 

равна стойност изисква ясна рамка от конкретни инструменти за оценка на 

длъжността, със сравними показатели за оценка на „стойността“ по отношение на 

работните места или секторите; поради тази причина приканва Комисията да 

изготви такава рамка и да съдейства на държавите членки при прилагането ѝ; 

9. припомня, че в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския 

                                                 
1 През 2013 г. – вж. „Различията между половете по отношение на заетостта: предизвикателства и 

решения“. 
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съюз стойността на труда следва да се оценява и сравнява на базата на обективни 

критерии, като например изискванията, свързани с образованието, професията и 

обучението, уменията, усилията и отговорността, извършената работа и 

естеството на задачите; 

Квоти за представителство на половете 

10. счита, че квоти в публичния сектор може да са необходими, когато публичните 

институции не изпълнят задължението си за справедливо представителство на 

двата пола, като по този начин би могла да се повиши демократичната 

легитимност на институциите, вземащи решения; 

11. отново призовава Съвета да приеме бързо директивата за подобряване на баланса 

между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, 

допуснати до борсова търговия, като важна първа стъпка към равно 

представителство в публичния и в частния сектор; 

Планове за равенство между половете 

12. отчита, че Комисията подкрепя приемането на планове за равенство между 

половете от научноизследователски организации и организации за финансиране 

на научни изследвания; 

13. отбелязва, че плановете за равенство между половете на равнище дружество или 

сектор могат да съдържат множество мерки в областта на човешките ресурси, 

насочени към набирането на персонал, заплащането, повишението, обучението и 

равновесието между професионалния и личния живот; че те често пъти включват 

конкретни мерки като неутрален спрямо пола език, предотвратяване на 

сексуалния тормоз, назначаване на по-слабо представения пол на ръководни 

длъжности, непълно работно време и участващи в грижите за децата бащи, както 

и че в държавите членки съществуват разнообразни подходи по отношение на 

задължителното въвеждане на такива мерки; 

Колективни споразумения и социални партньори 

14. подчертава, че гарантирането на баланс между половете в екипите за колективно 

договаряне е от решаващо значение за гарантиране на балансирано 

представителство на жените и мъжете, и поради това счита, че синдикалните 

организации следва да укрепват позициите на жените в рамките на структурата за 

социално партньорство, по-специално по отношение на функциите за вземане на 

решения, и да договарят планове за равенство между половете на равнище 

дружество и сектор; 

15. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество със социалните 

партньори с цел утвърждаването им в тяхната ключова роля за разкриване на 

скрити предубеждения по отношение на пола при определянето на равнищата на 

заплащане, както и за изготвяне на оценки за работата, които да не съдържат 

предубеждения по отношение на пола; 

III. Препоръки за подобряване на икономическото овластяване на жените 
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16. поддържа становището, че сегашните икономически модели и практики не 

отчитат различията, основани на пола, и не са насочени към преодоляване на 

неравнопоставеността между половете; в този контекст счита, че данъчните 

политики и приоритетите по отношение на разходите по време на кризи трябва да 

се преосмислят с цел да се обърне внимание на жените като участници в 

икономическия живот; 

17. призовава за преразглеждане на макроикономическите акценти, при което 

приоритетите в областта на публичните разходи да бъдат подложени на повторна 

оценка, за да могат както жените, така и мъжете да извлекат полза от 

инвестициите в социална инфраструктура; 

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Европа несъмнено заема едно от водещите места в света, що се отнася до правата на 

жените и равенството между половете. Същевременно равното участие на жените на 

пазара на труда и в процесите на вземане на икономически решения е предпоставка за 

отлични резултати в областта на равенството и овластяването на жените. 

Последните статистически данни сочат, че ЕС е изминал само половината от пътя към 

постигане на равенство между половете. Индексът за равенство между половете на 

Европейския институт за равенство между половете за 2015 г. не показа почти никакъв 

напредък за ЕС, а само незначително подобрение. 

 

В много държави основните пречки пред икономическото овластяване на жените са 

някои социални норми или дискриминационни закони. Въпреки факта, че жените 

притежават средно по-висока степен на образование, отколкото мъжете, разликата в 

заплащането на мъжете и жените все още е много разпространена (16,1%), както и 

разликата в пенсиите, чието равнище – 40,2% – буди тревога, макар и разликите между 

държавите членки да са значителни. Освен това е необходимо и по-равномерно 

разпределение на неплатения труд в домакинството, за да могат жените да участват на 

пазара на труда в същата степен като мъжете. Когато неплатеният домакински труд 

започне да се извършва едновременно и стане равномерно разпределена тежест, както и 

когато бъдат постигнати целите от Барселона, ще е налице по-добра основа за много 

по-добро равновесие между професионалния и личния живот, което ще постави жените 

при еднакви условия на конкуренция. 

 

Да можеш да се конкурираш при еднакви условия е не само човешко право, това не 

следва да среща съпротива от когото и да било, тъй като всички хора, независимо от 

това кои са или какъв е полът им по рождение, имат същите права и не следва да бъдат 

обект на дискриминация. Освен че това е човешко право, по-равнопоставеното участие 

на жените и мъжете на пазара на труда е свързано и с редица ползи. Жените, не по свой 

избор, работят на непълно работно време в по-голяма степен, отколкото мъжете, и този 

факт, в съчетание с разликата в заплащането, представлява огромна загуба на данъчни 

приходи за държавите членки. Според данните на Eurofound общите годишни разходи, 

свързани с по-ниското равнище на заетост при жените, съответстват на 2,8% от БВП на 

ЕС1, а разходите, свързани с изключването от заетост на една жена през целия ѝ трудов 

живот, се оценяват на 1,2 до 2 милиона евро в зависимост от образователното ѝ 

равнище. 

 

Съществуват различни инструменти, които служат за постигане на целта за 

икономическо овластяване на жените. Наличието на разлика в заплащането 

представлява основен проблем по отношение на равното заплащане за равен труд и за 

труд с равна стойност. За да се постигне равно заплащане за равен труд, е необходимо 

систематично картографиране с цел да се гарантира, че както публичният, така и 

частният сектор спазват този принцип. 

 

За да се преодолее недостатъчното равнище на икономическо овластяване на жените в 

                                                 
1 През 2013 г., „Различията между половете по отношение на заетостта: предизвикателства и решения“. 
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рамките на ЕС, е необходимо на заеманите традиционно от жени работни места да се 

придава същата стойност като на типично мъжките професии. Това ще изисква 

засегнатите сектори, в които преобладава женският труд, да заплащат по-големи 

възнаграждения на служителите си. 

 

Както беше посочено по-горе, последиците от повишеното участие на жените на пазара 

на труда ще бъдат само положителни. Когато става въпрос за управителните съвети на 

дружествата, както и в публичния сектор, където се вземат решения на високо равнище, 

опитът от включването на жените показа положителни резултати. Призоваваме Съвета 

да приеме бързо директивата за подобряване на баланса между половете сред 

директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 

търговия (Директива относно жените в управителните съвети). В тази област има 

напредък, но той е твърде бавен. Най-голям напредък се наблюдава в държавите, които 

приеха обвързващо законодателство за квотите. Важно е също така ЕС да служи за 

пример в това отношение. Понастоящем в институциите на ЕС има твърде малко жени 

на високи/ръководни длъжности и това трябва да се промени драстично. 

 

Плановете за равенство между половете са инструмент за преодоляване на 

неравенството на работното място по множество различни начини, свързани с 

набирането на персонал, заплащането, повишението, обучението и баланса между 

професионалния и личния живот. Освен това планът за равенство между половете може 

да е насочен и към предотвратяване на сексуалния тормоз. В 32% от случаите на 

сексуален тормоз в ЕС жените са били подложени на сексуален тормоз на работното им 

място, като поради претърпяното насилие голям брой жени променят поведението си и 

избягват да остават насаме с колега или началник. Трябва да имаме нулева 

толерантност към тормоза и всички, включително жените, трябва да могат да се 

чувстват в безопасност в своята работна среда. 

 

До 2020 г. остават само три години – имаме много високи цели, които сами сме си 

поставили и които трябва да постигнем. Не можем да се примирим с неуспех и трябва 

да продължим да работим за постигането на тези цели за овластяване на жените и 

участие на пазара на труда. Трябва да поемем водеща роля, като застъпим 

категоричната позиция, че не толерираме неравенството и че очакваме както 

публичният, така и частният сектор да поемат отговорност за неравенството, което 

възпроизвеждат посредством проблемите, представени в настоящия доклад. 


