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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:

A. като има предвид, че настоящата икономическа криза оказа негативно влияние 
върху мобилността и засегна в най-голяма степен срочно наетите работници и 
работниците, упражняващи почасова дейност, като жените се оказаха една от най-
засегнатите категории;

Б. като има предвид, че разликата в заплащането на жените и мъжете (средно жените в 
ЕС печелят за равен труд около 17,5% по-малко от мъжете1), както и половото 
сегрегиране на пазара на труда, липсата на подходящи условия на труд, устойчивите 
стереотипи и риска от дискриминация въз основа на пола са основните пречки пред 
мобилността на жените; като има предвид, че свързаните със семейството и 
социалните мрежи фактори, детските заведения, жилищното настаняване и 
местните екологични условия също представляват бариери пред правото на 
свободно движение на жените,

В. като има предвид, че по отношение на половете са налице сериозни различия в 
областта на сводното движение на работници в рамките на ЕС (забелязва се, че 
мъжете се придвижват заради нова работа или преместване на работно място много 
по-често от жените, съответно 44% в сравнение с 27%2); като има предвид, че е 
необходимо по-добро наблюдение на явлението мобилност, което да се основава на 
разбити по полов признак данни,

1. призовава Комисията да преразгледа Директивата за равното заплащане на мъжете 
и жените3 в Европа;  енергично призовава Комисията и държавите-членки да 
разработят национални политики (с участието на жени при тяхното изготвяне), 
които да премахнат разликите в заплащането на мъжете и жените и да се фокусират 
върху приобщаването на жените към пазара на труда и да насърчат равните 
възможности, като фактори, които могат да допринесат за укрепването на 
мобилността на работниците и служителите в ЕС;

2. настоятелно призовава държавите-членки да публикуват данни относно заплатите в 
публичния сектор и да направят тенденциите в заплащането по-прозрачни с цел да 
се предотврати запазването или разрастването на разликите в заплащането;

3. изразява загриженост относно високото равнище на „похабяване на мозъци“ при 

                                               
1 Работен документ на службите на Комисията: Доклад относно напредъка по отношение на равенството 
между жените и мъжете 2010 г. годишен (SEC(2011)193).
2 Проучване на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд „Мобилността в 
Европа - пътят напред“.
3 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на 
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
професиите (преработена), ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
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жените, т.е. недостатъчното използване на квалификацията на мобилните работници 
и служители, особено явни в силно феминизирания сектор на сестринските грижи и 
домашния труд; в този контекст настоятелно призовава държавите-членки правилно 
да прилагат разпоредбите на ЕС относно признаването на квалификациите;

4. подчертава, че работещите жени, които заминават за чужбина, за да работят в 
сектора на грижите за деца или възрастни хора като детегледачки, „au-pair“, 
гувернантки или медицински сестри, често се наемат от частни лица като семейства 
или членове на семейството и по този начин работят без договор или незаконно и 
следователно не се ползват с права и обезщетения, свързани със системата за 
социална сигурност, здравни грижи и др.;

5. призовава Комисията да гарантира прилагането на Директива 2004/38/ЕО от страна 
на държавите-членки без каквато и да било дискриминация, включително въз 
основа на сексуална ориентация; припомня на Комисията предишните призиви за 
гарантиране на свободното движение на всички граждани на ЕС и техните 
семейства, включително в рамките на регистрирано партньорство и при сключен 
брак, независимо от тяхната сексуална ориентация;

6. призовава държавите-членки да наблюдават положението на работниците в сектора 
на грижите за деца и възрастни хора и да предоставят достатъчно информация на 
жените работници, които заминават на подобна работа в чужбина, с цялата 
необходима информация, включително по отношение на достъпа до законна работа 
и обучение в тази област, социалните права, здравните грижи и др., като също така 
предоставят съвети относно законната заетост и като ги предупреждават за 
потенциалните заплахи на пазара на недеклариран труд;

7. призовава Комисията и държавите-членки да наблюдават положението на агенциите 
и организациите, които предлагат работа на работници и служители от други 
държави-членки, и да разкриват потенциалните незаконни или недекларирани 
работни места или агенциите и организациите, които предоставят фиктивни 
работни места;

8. настоятелно призовава държавите-членки в случаите, при които работниците и 
служителите се местят със съпруга или партньора си и децата си, да предоставят 
подходящи и многоезични услуги за семействата, като например детски заведения, 
предучилищни групи и училища, както и здравни грижи и свободен достъп до 
обществените служби по заетостта за оказване на съдействие на съпруга или 
партньора за намиране на работа при преместване в друга държава-членка;

9. посочва на Комисията съществуващите различия между държавите-членки относно 
семейните надбавки, особено за големи семейства, които пораждат ефект на 
дискриминация при прилагане на принципа за свободно движение на работници;

10. подчертава, че държавите-членки следва да подобрят положението на децата, 
изоставени от своите родители, и да им помагат да се развиват нормално, да имат 
достъп до образование и подходящ социален живот;

11. подчертава, че удължаването на срока за премахване на преходните бариери по 
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отношение на свободното движение на работници и служители за държавите-
членки, които се присъединиха през 2007 г., ще има неблагоприятни последици 
особено за жените, които са засегнати от нарастването на безработицата в резултат 
от икономическата криза поради липсата на варианти на гъвкавост като тези, с 
които разполагат мъжете; подчертава, че ако ограничаването на техните права за 
свободно движение продължи, те ще бъдат изложени в още по-голяма степен на 
бедност, социална маргинализация и изключване;

12. призовава Комисията да внесе предложения за създаване на условия, които да 
позволяват на семействата с деца да се възползват от правото си на мобилност, като 
определи задължителни минимални цели по отношение на достъпа до грижи за деца 
и отпуск за отглеждане на дете, например отпуск по бащинство; призовава 
държавите-членки да интегрират в своите образователни системи децата на 
работници и служители, които се възползват от правото си на мобилност; 

13. настоятелно призовава държавите-членки да положат всички усилия да гарантират 
реципрочното признаване на дипломите и професионалните квалификации и 
възможността за събиране на социалноосигурителните периоди за целите на 
предоставянето на социални обезщетения и плащания; 

14. призовава държавите-членки да създадат механизми за сътрудничество, които имат 
за цел да предотвратят пагубните последици върху семействата, особено върху 
децата, породени от раздялата с техните родители и разстоянието между тях;

15. призовава държавите-членки да предоставят всеобхватна информация и възможност 
за участие в социалните мрежи за работници и служители и техните семейства, така 
че да могат да получат на език, който разбират, информация относно правата си и 
евентуалните социални плащания, за които могат да кандидатстват в приемащата 
държава-членка, като достъп до обществените служби по заетостта, по-специално 
относно правата и социалните плащания, свързани със социалната сигурност, 
детските заведения, грижите за хора, които не са в състояние да живеят 
самостоятелно, здравните грижи и възможностите за обучение като езикови курсове 
и дейностите на местните общности; счита, че в интерес на изчерпателността в 
държавите-членки трябва да бъде създадена обща информационна онлайн среда;

16. призовава държавите-членки да отстранят пречките пред мобилността на 
работниците и служителите, като предлагат на жените, които придружават своите 
съпрузи или партньори в друга държава-членка, подходящи услуги като курсове за 
улесняване на тяхната интеграция в новата социална и културна среда, например 
езикови курсови и курсове за професионално обучение;

17. приветства предприетите от Комисията инициативи като „Механизъм за засилване 
на мобилността на жените“ и я приканва да разшири и подобри обхвата на 
проектите, които имат за цел да повишат мобилността на женския труд;

18. призовава държавите-членки да създадат звена за контакт с мобилните домашни 
работници и работници, предоставящи грижи, които са наети самостоятелно от своя 
работодател, така че да им бъдат предоставени средствата за изграждане на мрежа, 
която да им позволява да се информират относно своите права.
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