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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че при несигурни условия на труд работят предимно жени, а за 
жените в световен план продължават да са налице големи разлики по отношение на 
възможностите за заетост, качеството на работата и заплащането1,

1. призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да приложат незабавно 
Директива 2006/54/ЕО във всички държави-членки;

2. призовава Комисията с новата стратегия за заетостта да си постави за цел 
интегрирането на работещите при несигурни условия на труд жени, независимо от 
статута на тяхната работа, в системите за социална сигурност и трудовоправна 
защита;

3. призовава държавите-членки да създадат мрежи за полагане на грижи за децата, за 
да предоставят възможност за работа при пълно работно време и да се избегне 
принудителната работа при непълно работно време;

4. призовава държавите-членки да ориентират пенсионното, данъчното, социалното и 
семейното право към самостоятелен начин на живот за жените и мъжете както в 
рамките на брака, така и извън тях;

5. застъпва се за това, занапред стандартните работни места да бъдат моделирани 
съгласно принципите за добра работа, а не да бъдат превръщани в работни места с 
несигурни условия на труд;

6. призовава Комисията, държавите-членки и социалните партньори да разширят 
възможностите за участие в професионални организации и при вземането на 
решения за работещите при несигурни условия на труд и да наказват поставянето 
на препятствия пред членството в синдикални организации;

7. подкрепя доклада 2008/2034/INI на ЕП и отново призовава Съвета да приеме цел на 
равнище ЕС за минимално заплащане в размер на не по-малко от 60% от 
съответното средно заплащане, както и график за постигането на тази цел във 
всички-държави-членки;

8. призовава Комисията да включи в Директивата за командироване на работници 
секторите на здравеопазването, грижите, хотелиерството, ресторантьорството и 
услугите в помощ на домакинствата. 

                                               
1 според изследването на Международната организация на труда (МОТ) от 2010 г.


