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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 младежката безработица сред жените (на възраст под 
25 години) продължава да се увеличава, като нарасна от 18,8 % през 2009 г. до 
22,1 % през 2012 г., и според най-новите налични данни към момента възлиза на 
22,9 %; като има предвид, че явления като обезсърчаване, самоизключване и 
отчуждение към работата стават все по-широко разпространени; като има предвид, 
че младите жени все още се сблъскват с по-лоши условия на пазара на труда от тези 
на младите мъже, и като има предвид, че това  води до значителна загуба на 
потенциал за икономически растеж за Европа поради недостатъчно използване на 
уменията на високо квалифицирани жени;

Б. като има предвид, че над 2 милиона работни места в ЕС не могат да бъдат заети;  
като има предвид, че кризата принуди също така голям брой жени да се оттеглят от 
пазара на труда, което води до недостатъчно използване на човешки капитал и 
умения;  като има предвид, че увеличаването на участието на жените е неотложна 
политическа цел;

В. като има предвид, че често високите цени на услугите за гледане на деца, както и 
тяхната недостатъчна наличност оказват отрицателно въздействие върху 
възможността за заетост на младите майки;

Г. като има предвид, че младите хора представляват една от социалните групи, които 
са най-силно засегнати от настоящото влошаване на пазара на труда, като са 
изложени в по-голяма степен на безработица, несигурна заетост и ниско заплащане, 
въпреки че притежават по-високо равнище на образование, отколкото предишните 
поколения;

Д. като има предвид, че нараства броят на завършилите висше образование, които са 
свръхквалифицирани за свободните работни места на пазара на труда или не 
притежават съответния професионален опит;

Е. като има предвид, че 60 % от лицата, притежаващи диплома са жени, но че те често 
заемат по-ниско квалифицирани и по-зле платени длъжности; като има предвид, че 
младите жени са засегнати и от различията между половете в условията както 
извън, така и на пазара на труда, което води до разлика в заплащането (към момента 
възлизаща на 16,2 %), както и разлика в пенсиите; 

Ж. като има предвид, че заетостта на жените е по-засегната от явления като гъвкавост и 
несигурност от тази на мъжете: през третото тримесечие на 2012 г. в групата 
работещи на непълно работно време на възраст 15—24 години, приблизително 60 % 
са жени; като има предвид, че в същата възрастова група, 64 % от работещите на 
временна заетост с висше образование (университетско и следдипломно) са жени;
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З. като има предвид, че според проучване на Евробарометър, публикувано на 26 
февруари 2013 г. относно жените и неравенството между половете в контекста на 
кризата, работодателите използват критерия пол при подбора на персонал за сметка 
на професионализма и уменията на жените: в изискванията за подбор първата грижа 
за работодателя е отпускът по майчинство (49 %), следвана от гъвкавостта в 
работата (35 %) и от външният вид (33 %), докато за мъжете преобладава 
изискването за опит (40 %) и професионална квалификация (38 %); 

И. като има предвид, че през 2011 г. младите хора NEET (които са никъде неработещи, 
неучещи и необучаващи се) са 7,5 милиона, или 12,9 % от младите европейци на 
възраст между 15 и 24 години, че разходите, причинени от това състояние възлизат 
на 1.2 % от БВП на ЕС, и че над 30 % от безработните до 25-годишна възраст в ЕС 
са в това положение от повече от 12 месеца; като има предвид, че процентът на 
жените NEET на възраст 15—24 години се е увеличил от 12,9 % през 2009 г. до 
13.4 % през 2011 г. (за мъжете на възраст между 15 и 24 години се е увеличил от 
12.4 до 12.9 %);

Й. като има предвид, че за в бъдеще съществува все по-голяма опасност от появата на 
„изгубено поколение“ от млади хора и че жените са рискова група за безработицата;

К. като има предвид, че жените зависят в по-голяма степен от социални обезщетения, 
които бяха съкратени поради икономическата криза, като по този начин породиха 
така наречената нова дискриминация; че 31,4 % от жените на възраст между 18 и 24 
години са в риск от бедност и социално изключване (28,3 % за мъжете от същата 
възрастова група);

Л. като има предвид, че в резултат на кризата, младите хора навлизат на пазара на 
труда по-късно; като има предвид, че въпреки член 19 от ДФЕС, Директива 
2000/78/EО от 27 ноември 2000 г. и Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г., младите 
жени все още са подложени на дискриминация въз основа на възрастта и пола, 
когато навлизат на пазара на труда;  като има предвид, че достъпът до официалния 
пазар на труда е по-труден за жени от уязвими социални групи, включително 
етнически малцинства;

M. като има предвид, че целите на стратегията „Европа 2020“ предвиждат 75 % заетост 
на хората на възраст между 20 и 64 години, 10 % от учениците, преждевременно 
изоставили училище, и предотвратяване на риска от бедност за най-малко 20 
милиона души;

Н. като има предвид, че майчинството често представлява пречка за навлизането на 
пазара на труда за младите майки, като по този начин допринася за увеличаването 
на различията между половете по отношение на заетостта;

1. приветства приемането от страна на Съвета на препоръката за създаване на 
гаранция за младежта;

2. призовава държавите членки, най-вече тези с най-високо равнище на младежка 
безработица, да приложат без отлагане мерките, посочени в гаранцията за младежта 
по отношение на всички млади хора на възраст до 30 години с различно 
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образование и от различни социални слоеве и да взема предвид спецификите на 
пола във всички етапи на подготовката, планирането и изпълнение на посочените 
мерки; призовава държавите членки да създадат центрове по заетост с подходящо 
обучен персонал, които да са способни да приложат ефективни политики за 
повишаване на осведомеността и да осигурят специални условия за жените, 
включително с цел да се избегне дългосрочната безработица и риска от социална 
изолация; 

3. подчертава, че превръщането на гаранцията за младежта в реалност изисква 
обществени инвестиции, които ще насърчат създаването на нетни работни места, ще 
осигурят постоянни работни места с подходящи трудови договори и ще осигурят 
спазване на колективните трудови договори в частта им относно възнагражденията  
и принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност;

4. призовава държавите членки да приложат мерки за преодоляване на неравенството 
между половете, които да вземат предвид уязвимите социални групи, включително  
лицата с увреждания, мигрантите и самотните майки;

5. призовава Комисията и държавите членки да вземат необходимите мерки за 
насърчаване, подпомагане и оказване на подкрепа за стартиращия бизнес и 
самостоятелната заетост на жените, особено за МСП, като им се осигурява 
обучение, консултация и по-лесен достъп до кредити и микрокредитиране при 
изгодни условия и данъчни облекчения; 

6. призовава държавите членки да продължат да прилагат политики за насърчаване на 
присъствието на жени в сектори и професионални дейности, в които те са слабо 
представени, като например в областта на науките и технологиите (през 2009 г. само 
33% от изследователите в ЕС са били жени) и в икономическия и финансов сектор, 
тъй като избирането на един от тези сектори ще направи жените по-
конкурентоспособни на пазара на труда; 

7. призовава държавите членки да подкрепят програмите за учене през целия живот и 
възможностите за преквалификация, които биха улеснили жените студенти и 
жените, които вече са навлезли в пазара на труда, при прехода им от едно работно 
място към друго;

8. припомня на Комисията и държавите членки техния ангажимент към целите на 
стратегията „Европа 2020“ за 75 % заетост както при жените, така и при мъжете, и 
предупреждава, че сегашното равнище на безработица сред младежите може да 
остави едно поколение жени извън пазара на труда, като увеличи тяхната 
невидимост и уязвимост;

9. призовава Комисията и държавите членки да се борят срещу сегрегацията въз 
основа на пола, както в образованието, така и на пазара на труда, като 
идентифицират специални образователни курсове и обучения, както и преподаване 
въз основа на постоянно проследяване, придържайки се към заключенията, 
съдържащи се в съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г. озаглавено 
„Преосмисляне на образованието” (COM(2012)0669), като съчетават политики в 
областта на образованието и обучението, които са насочени към политиката на 
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заетост за младите жени, и насърчават и осигуряват стимули за заетостта на жените 
в стратегически за развитието сектори;  подчертава, че целта на тези дейности ще 
бъде да се предотврати ранното отпадане от училище и да се гарантира, че 
придобитите умения са достатъчни, за да се посрещнат настоящи и бъдещи 
потребности на пазара на труда;

10. призовава Комисията и държавите членки да оценят причината за неефективността 
на  националните средства за борба срещу младежката безработица, особено сред 
младите жени и да насърчат обмена на най-добри практики и модели, които са 
произвели положителни резултати на европейско равнище, като намаляване 
равнището на ранното отпадане от училище, връщане в рамките на образователната 
система, ефективен преход от света на образованието към света на заетостта, 
намаляване на младежката безработица и достъп до заетост за групите в 
неравностойно положение;

11. подчертава, че създаването на нови възможности за заетост трябва да се придружава 
от мерки за изпълнение, които да позволяват съвместяване н професионалния и 
семейния живот, да насърчават мъжете и жените да споделят домашните 
отговорности и да помагат на младите майки при завръщането им на пазара на 
труда, като им осигуряват достатъчни и достъпни възможности за гледане на деца 
на поносими цени и с добро качество (като дневни детски заведения, ясли и 
обществени развлекателни дейности за деца), както и услуги за пълнолетни лица на 
издръжка в публичния и частния сектор;  подчертава, че подобни мерки крият 
опасност майките да бъдат принудени да се откажат или да прекъснат кариерите си, 
или да се въздържат или отлагат  създаването на семейство, за да избегнат 
професионална и социална изолация и да намалят опасността децата им да са 
изправени пред бедност и социална изолация;  в тази връзка призовава Съвета да 
постигне обща позиция с Парламента по директивата относно отпуска по 
майчинство;

12. призовава държавите членки да насърчават достъпа на младите жени до трудовия 
пазар, да вземат мерки, които да им позволят да се задържат на него, като 
същевременно се фокусират върху качеството на заетостта и професионалното 
израстване и преодолеят пропуските по отношение на навлизането на пазара на 
труда, кариерата и заплащането, които винаги са характеризирали отношенията 
между мъжете и жените на работното място;

13. изисква да бъдат приети мерки, специално насочени към групи от млади жени със
специални нужди, т.е. жени с увреждания, жени имигранти, жени от малцинства, 
жени с малко или никакво образование, жени, които са били жертва на насилие въз 
основа на пола и жени, които са се отказали от проституцията или са излезли от 
затвора и за които намирането на достойна работа е дори по-трудно;

14. призовава Комисията и държавите членки да организират кампании и да 
предоставят достатъчно информация относно програми за възможности за набиране 
на персонал и достъп до социални и детски заведения;

15. призовава Комисията и държавите членки да насърчат практиките на работа от 
разстояние както в корпоративния сектор, така и в обществените административни 
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органи, за да се даде възможност на младите хора да започнат мобилна и динамична 
професионална кариера;

16. счита, че осигуряването на подкрепа за завръщането на жените на пазара на труда 
изисква многостранни политически решения, включващи учене през целия живот и 
действия за борба с несигурната заетост и насърчаване на заетостта посредством 
права и диференцирани практики за организация на труда, по искане на жените, за 
да не се налага те да се отказват от кариерата си или да я прекъсват;

17. призовава държавите членки да разработят подходящи политики, изцяло съобразени 
с европейското и националното законодателство и да вземат специфични мерки, 
включително обучение, фокусирано върху работата и програми за заетост, за да 
гарантират равни възможности за младите мъже и жени при придобиването на 
действителен професионален опит; 

18. призовава Комисията и държавите членки да разработват и прилагат политики за 
интегриране и наблюдение на равенството между половете във всички области в 
подкрепа на достъпа на безработни граждани до услуги за набиране на персонал и 
социално подпомагане;

19. призовава държавите членки да подкрепят и признаят форми на неформално и 
самостоятелно образование и работата в младежките организации като 
инструменти, които дават възможност на студентите да установят своите първи 
връзки с пазара на труда;

20. призовава Комисията и държавите членки да наблюдават и да оповестяват публично 
всички данни относно политиките за справяне с безработицата сред младежите 
(включително прилагането на гаранцията за младежта), като предоставят 
регионални данни за различните държави членки и обръщат специално внимание на 
измерението на равенството на половете; освен това призовава прилагането и 
наблюдението на тези политики да бъде включено в рамките на европейския 
семестър и в препоръките към отделните държави;

21. призовава Комисията и държавите членки, в рамките на определянето на 
програмата за 2014 — 2020 г., да предвидят по-стриктни и количествено измерими 
критерии относно прилагането, наблюдението и оценката на целите на структурните 
фондове, с конкретни цели, насочени към справянето с безработицата сред 
младежите, измерими включително по отношение на равенството на половете (за 
периода 2007 — 2011 г. 52 % от бенефициентите на Европейския социален фонд са 
били жени);

22. призовава Комисията и държавите членки да вземат мерки, необходими за 
противодействие на стереотипа, според който предприемачеството е рискована и 
доминирана от мъже заетост; подчертава, че за да се затвърди цялостната позиция 
на жените на пазара на труда и да се насърчи по-ефективно предприемачеството, 
следва да се предприемат мерки в подкрепа на сътрудничеството между жените 
предприемачи на регионално и международно равнище и да се насърчи създаването 
на мрежи от платформи за обмен на опит и най-добри практики;
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23. приканва Комисията да разгледа допълнително адаптиране на ЕСФ, за да 
предостави допълнителна подкрепа в областта на обучението на младите жени, 
достъпа до заетост и грижи за децата;

24. приветства съобщението на Комисията за отпускане на 6 милиарда евро за 
инициативата в подкрепа на заетостта сред младежите в рамките на 
многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г.; подчертава също така, че от 82 
милиарда евро неусвоени европейски средства, които бяха пренасочени за 
инициативи за справяне с безработицата сред младежите, обявени през януари 
2012 г., бяха усвоени едва 16 милиарда (месец март 2013 г.); призовава всички 
отпуснати средства да бъдат придружени с по-добро и по-бързо програмиране и 
настоятелно призовава Комисията да насърчава обмена на добри практики в тази 
област между държавите членки; призовава държавите членки да поемат възможно 
най-голям финансов ангажимент, включително посредством използване на 
средствата от националните бюджети, за борба с безработицата сред младите хора, 
като вземат предвид въпроса за равенството между половете; 

25. призовава държавите членки, в съгласие с Европейската комисия, да създадат план 
за данъчни стимули за насърчаване на младежката заетост и в подкрепа на 
предприятия на лица под 35 години, чрез предоставяне на стимули за 
предприятията, по-специално МСП, за наемане на млади хора на постоянни 
договори; предлага за тази цел държавите членки, съгласно предложеното от 
Комисията в пакета за подпомагане на заетостта, да могат да използват инструмента 
за компенсиране на работната заплата и за намаляването на данъчната тежест, най-
вече за посрещане на разходите за социални и здравни осигуровки, плащани от 
работодателите;

26. призовава държавите членки, в съгласие с Комисията, да установят мерки и 
облекчения за договорите за професионална подготовка, както и бонуси за 
стартиращ бизнес, започнат от млади хора на възраст под 35 години; счита по-
специално, че държавите членки следва да гарантират все повече и по-добри услуги 
в подкрепа на новосъздадените предприятия, разяснителни кампании относно 
възможностите и перспективите, свързани със самостоятелната заетост, по-добро 
сътрудничество между службите за наемане на работа и подкрепа на бизнеса, 
включително чрез използването на (микро)финансиране;

27. призовава Комисията и държавите членки задължително да приобщят и да се 
консултират с младежките организации и социалните партньори при вземането на 
решения, определянето на политики и програми относно справянето с 
безработицата сред младежите, както и за осъществяването, наблюдението и 
допълнителното развитие на гаранцията за младежта, на инициативата в подкрепа 
на заетостта сред младежите и на Европейския алианс за професионална 
подготовка; призовава младите момичета да участват п—активно в младежки и 
студентски организации, както и в дейностите на НПО, така че те да могат да 
укрепят позицията им и да увеличат влиянието им; 

28. призовава държавите членки да насърчат равнопоставеността между половете в 
работните екипи и на работното място, за да се постигнат по-добри резултати на 
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работното място;

29. призовава държавите членки да въведат политики, които да насърчават хората, и по-
специално младите жени, да продължат да работят.
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