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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. изказва съжаление по повод на факта, че до момента Комисията не е разгледала по 
подходящ начин резолюцията на Европейския парламент от 18 ноември 2008 г. и 
не е предприела законодателна инициатива с цел ефективно решаване на 
проблема, свързан с неравенството в заплащането на мъжете и жените;

2. изразява дълбока загриженост във връзка с много бавния напредък през 
последните десет години и във връзка със запазването на високото равнище на 
разликата в заплащането на жените и мъжете, като независимо от правно 
обвързващия принцип за равно заплащане за равностоен труд, заплащането на час 
на жените в ЕС-27 за еднакъв труд през 2009 г. е средно със 17,5 % по-ниско от 
заплащането на мъжете1;; обръща внимание на факта, че стратегията за гъвкавост 
и сигурност не е подходяща за премахване на съществуващите различия между 
жените и мъжете по отношение на защитата на заетостта и заплащането;

3. счита, че това неравенство има силно отражение върху живота на жените, особено 
в пенсионна възраст, тъй като ниските заплати водят до ниски пенсии, което е и 
причината жените да са засегнати по-често от бедност в напреднала възраст (22 %) 
в сравнение с мъжете (16 %);

4. посочва, че статистиките трябва да бъдат свързани, сравними, специфични за пола, 
пълни и пригодени към новите тенденции в организацията на работата; счита, че 
при извършване на оценка на разликите в заплащането трябва да се вземат 
предвид не само различните брутни часови ставки, но и други елементи на 
индивидуалното възнаграждение и индивидуалната квалификация;

5. подчертава необходимостта от предприемане на мерки, които да благоприятстват 
насърчаването и развитието в професията и в труда в условия на действителна 
равнопоставеност на жените и мъжете;

6. счита, че от първостепенно значение е да се насърчава една нова култура на 
споделена отговорност както в личния, така и в професионалния живот, която да 
замести традиционното разделение на ролите между жените и мъжете;

7. застъпва становището, че на различните равнища са необходими законодателни и 
незаконодателни мерки, за да се преодолеят разликите в заплащането, 
хоризонталното и вертикалното изключване, както и стереотипите по отношение 
на типично женски дейности и сектори;

8. призовава държавите членки да създадат всеобхватни правно обвързващи правила 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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с цел ефективното прилагане на принципа на равно заплащане за равен и 
равностоен труд;

9. подчертава важната роля на социалните партньори на всички равнища с оглед на 
предприемане в рамките на колективното договаряне на действия срещу 
неравенството в заплащането на мъжете и жените;

10. обръща внимание, че преки звена за контакт по отношение на мерките на 
Комисията трябва да бъдат не само държавите членки и социалните партньори, но 
и органите за равнопоставеност;

11. призовава държавите членки и социалните партньори да предприемат мерки 
срещу дискриминацията на основата на пола, срещу неравенството в 
образованието, срещу сегрегацията на пазара на труда, за действително 
съгласуване на професионалния и личния живот, както и за пълна прозрачност по 
отношение на заплащането;

12. застъпва становището, че предвид на незначителния напредък държавите членки 
трябва да обмислят предприемането на ефективни мерки срещу работодатели, 
които нарушават принципа на равно заплащане;

– следните препоръки да бъдат включени в приложението към неговото 
предложение за резолюция:

13. застъпва становището, че комбинация от стратегии и мерки при спазване на 
принципа за равенство на половете може да премахне разликите в заплащането, 
произтичащи от половата принадлежност, и би следвало да съдържа следното:

a) специфични мерки за съгласуване на професията, образованието и 
повишаването на квалификацията със семейния и личния живот,

б) подходяща данъчна и социалноосигурителна политика,

в) конкретни мерки (съгласно член 157, параграф 4 от ДФЕС) за преодоляване на 
разликата в заплащането и на социалното изключване, които следва да се 
прилагат от социалните партньори и органите за равнопоставеност на 
различните договорни и отраслови равнища,

г) въвеждането на клауза за зачитане на равнопоставеността на половете и за 
равно заплащане при възлагане на обществени поръчки, както и създаването 
на специален сертификат за качество,

д) предприемането на инициативи за прилагане от страна на предприятията на 
политиката на равнопоставеност и равно трудово възнаграждение;

14. счита, че е необходимо подходящо тълкуване и прилагане на разпоредбите на член 
157, параграфи 1 и 2 от ДФЕС, както и предприемане на действия за 
приспособяване на директивата, която урежда материята, на равнището на ЕС, 
респ. при транспонирането и прилагането й на национално равнище;
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15. изразява убеденост относно необходимостта от по-добро и по-бързо прилагане на 
разпоредбите на директивата, уреждаща материята, насочени към действително 
преодоляване на разликата в заплащането, което следва да бъде постигнато чрез 
прилагане на мерки от страна на държавите-членки, социалните партньори и 
органите за равнопоставеност.


