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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 социалните услуги от общ интерес изпълняват съществена 
роля в борбата срещу социалното изключване и дискриминацията, за защитата на 
правата на човека и на човешкото достойнство и за насърчаването на социалната
справедливост и социалната закрила, равните възможности, равенството между 
мъжете и жените, солидарността между поколенията, защитата на правата на 
децата, съвместяването на личния и професионалния живот и постигането на 
икономическо, социално и териториално сближаване, 

Б. като има предвид, че сегрегацията на основата на пола по отношение на социалните 
услуги, както секторни, така и професионални, има пагубен ефект върху условията 
на труд и равнището на заплащане и че незаплатената домакинска работа, грижите 
за децата и грижите за възрастните хора се извършват предимно от жени,

В. като има предвид, че социалните услуги от общ интерес, по-специално достъпът до 
услуги за отглеждане на деца и помощ за възрастни хора и други зависими лица, са 
от съществено значение за постигането на равностойно участие на жените и мъжете 
на пазара на труда, в образованието и обучението,

Г. като има предвид, че разширяването на обхвата на социалните услуги от общ 
интерес е подействало като двигател за приобщаването на повече жени към пазара 
на труда,

1. настоятелно приканва държавите-членки да продължат да предлагат достъпни, 
висококачествени социални услуги на разумни цени по същия начин, както по 
време на бърз икономически растеж, и да обезпечат недискриминационния достъп 
до тези услуги независимо от пола, доходите, расата или етническия произход, 
религията или убежденията, наличието на увреждане, възрастта, сексуалната 
ориентация или трудовия статус; счита, че социалните услуги са от първостепенно 
значение за осигуряване на равенството между половете, тъй като заедно със 
здравните услуги и детските заведения те образуват основата за усилията за 
увеличаване на процента на заетите жени и на равенството като цяло;

2. настоява, че трябва да се избегне възможността настоящата финансова и 
икономическа криза и бъдещите икономически предложения да застрашават 
развитието на социалните услуги от общ интерес, което би засегнало в дългосрочен 
план повишаването на равнището на заетостта, икономическия растеж на ЕС, 
увеличаването на данъчните вноски, повишаването на раждаемостта и 
насърчаването на равенството между мъжете и жените;

3. посочва, че разширяването на обхвата на социалните услуги от общ интерес е 
подействало като двигател за приобщаването на повече жени към пазара на труда; 
позовава се на изследването на работната сила за 2008 г., което показва, че 79 % от 
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работната сила, осигуряваща услугите в областта на хуманното здравеопазване, 81 
% от работната сила, предоставяща услуги в областта на медико-социалните грижи 
с настаняване, и 83 % от работната сила в сектора на социалната работа без 
настаняване са били жени;

4. призовава държавите-членки да създадат съвременни активни стратегии за социална 
защита, с цел да се гарантира ефективността и ефикасността на социалните разходи, 
като се вземат също предвид принципите на равенство между половете; отбелязва, 
че тези политики, включително насърчаването на приобщаващите пазари на труда, 
предотвратяването и възстановяването, могат първоначално да изискват по-големи 
инвестиции, но че те следва да доведат до намаляване на разходите и да подобрят 
качеството на предоставянето на услуги в дългосрочен план;

5. насърчава, с цел най-добро адаптиране на услугите към индивидуалните нужди на 
отделния клиент и подобряване на тяхното качество, да се обърне по-голямо 
внимание на нуждата от обучение и курсове за хора, работещи с особено 
чувствителни групи, например деца, младежи с проблеми, възрастни хора;

6. подчертава, че е от съществено значение да се насърчава по-голямата насоченост 
към ползвателите и овластяването на ползвателите, както и да се подобрява 
достъпът до социални права, по-специално за групите в неравностойно положение, 
включително самотните майки, жените с увреждания, жените, пострадали от 
насилие, основано на пола, жените имигранти и жените от малцинствени групи, 
жените с ниска квалификация и възрастните жени, тъй като тези групи са особено 
уязвими и са изложени на по-голям риск от бедност на фона на все по-сложните 
потребности от услуги; призовава Комисията да осигури и гарантира всеобщ достъп 
до здравеопазване и социални услуги и да предложи ефективни стратегии за борба с 
множествената дискриминация;

7. препоръчва на държавите-членки при определяне на социалните услуги от общ 
интерес да вземат предвид специфичните за половете услуги, най-вече консултации 
и социални услуги със специална насоченост към жените, както и значимите услуги, 
които допринасят за качеството на живот на жените и за равенството, като 
здравните услуги, по-специално услугите, свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве, образованието или грижите за зависими лица;

8. отправя искане към Комисията да използва насърчаването на равните възможности 
като показател за оценка на резултатите от социалните услуги от общ интерес;

9. изтъква, че икономическата и финансова криза и политиките на икономии, 
наложени на държавите-членки, не би следвало да насърчават намаляването на 
инвестициите в социалните услуги от общ интерес, напротив, отчитайки тяхното 
значение, следва да има по-голяма консолидация на тези услуги, за да се 
удовлетворят потребностите на жените;

10. призовава Комисията и държавите-членки да извършат оценка на въздействието 
върху жените и мъжете на различните социални услуги от общ интерес и да 
гарантират, че оценката на предложенията за действия на ЕС от гледна точка на 
равенството между половете ще се превърне в редовен и прозрачен процес с 
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осезаеми резултати, както и че принципът на равенство между половете е отразен в 
бюджета на всички програми и политики на равнището на ЕС и на национално 
равнище; призовава също Комисията да включи в своите мониторингови доклади 
въпроса за равенството между половете;

11. призовава държавите-членки да осигурят в рамките на политиките за съвместяване 
на личния и професионалния живот наличието на достъпни, висококачествени и 
разнообразни видове грижи за деца на разумни цени съгласно целите от Барселона и 
да подобрят предоставянето на грижи за възрастни и зависими лица като важна 
мярка за постигане на равенство между жените и мъжете, тъй като услугите, 
свързани с грижите за деца, не само улесняват участието на жените в пазара на 
труда, но и осигуряват работни места; отправя искане към Комисията и държавите-
членки да предприемат действия за признаване на лицата, полагащи незаплатени 
грижи за домакинството, децата и възрастните хора, които в повечето случаи са 
жени и които играят важна роля за устойчивото развитие на социалните системи;

12. отбелязва, че поради демографските промени грижите, здравните и социалните 
услуги като цяло са перспективен сектор, който има потенциал за създаване на 
работни места както за жените, така и за мъжете; призовава държавите-членки да се 
възползват от този потенциал, като укрепят тези недостатъчно оценени сектори с 
недостатъчно високи трудови възнаграждения, в които делът на жените е 
прекомерно висок, чрез подобряване на заплащането, инфраструктурите и 
професионалното обучение;

13. призовава държавите-членки да насърчават сключването на споразумения между 
социалните партньори по отношение на политиките на съвместяване и на 
инициативите за стопанско и териториално развитие, като отчитат положителните 
действия, осъществени чрез договорите, сключени през последните години, и 
експериментите, финансирани от Европейския социален фонд;

14. подчертава значението на действията на националните, регионалните и местните 
органи за улесняване на достъпа до социални жилища за жени в нужда или жени, 
изложени на риск от изключване, или за жени, пострадали от насилие, основано на 
пола, по-специално и в двата случая, ако жените се грижат за отглеждането на 
непълнолетни деца;

15. приканва Комисията да вземе активно участие в осъществяването на целта за 
определяне и приемане на рамка от правила, съгласувани между социалните 
партньори на европейско равнище, относно утвърждаването на основните права за 
равенство и разширяването на обхвата на свързаните с пола гаранции, в който да се 
включат заплащането и условията на труд, достъпът до мерките за съвместяване на 
професионалния и личния живот, обучението, професионалното развитие и 
безопасните условия на труд;

16. отбелязва, че е от жизненоважно значение да се гарантира достъпът на най-
уязвимите групи жени до услугите за обучение и заетост, с цел да се осигури 
тяхната икономическа независимост и пълноценното им приобщаване към 
обществото;
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17. отбелязва, че за да се избегнат в бъдеще трудностите при привличането на 
квалифицирани работници, недостигът на персонал и влошаването на качеството на 
социалните услуги от общ интерес, държавите-членки следва да отделят повече 
внимание на достойното заплащане на жените и мъжете в сферата на здравните и 
социалните услуги – сектори, в които неотдавна бяха разкрити най-голям брой 
работни места, по-специално за жените;

18. изтъква необходимостта от по-висока оценка на работата на лицата, наети в сферата 
на здравните и социалните услуги, по-голямата част от които са жени, тъй като 
тяхната работа е трудна, изисква чувствителност и силна лична ангажираност, но не 
се ползва с висок социален статус;

19. приканва държавите-членки да улесняват, включително чрез данъчни облекчения и 
конкретна икономическа подкрепа, различни форми на грижи по домовете и 
подпомагане на възрастните хора и уязвимите групи — по-специално жените — и 
да намалят отрицателното въздействие върху заетостта на роднини, преди всичко 
жени, които полагат грижи за зависими членове на семейството.
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