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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 понастоящем ЕС е изправен пред най-тежката икономическа и 
финансова криза след Голямата депресия от 1930 г.;

Б. като има предвид, че въздействието на икономическата криза е особено сериозно за 
жените, които са засегнати както пряко, така и косвено, особено по отношение на 
разликата в процента на заетост при мъжете и жените;

В. като има предвид, че продължаващото недостатъчно присъствие на жените на 
всички равнища на процеса на вземане на решения и на сцената на социалния 
диалог е здраво свързано с недостатъчното им присъствие в правителствата, 
синдикатите и организациите на работодателите, като в последните е най-малко 
вероятно да има представителство на жените, и като има предвид, че това 
недостатъчно присъствие може да се обясни с липса на ясна последователна 
политика по отношение на въпросите, свързани с равенството между половете;

1. изтъква, че тристранният социален диалог и колективното договаряне несъмнено 
имат голям потенциал като средства за насърчаване на равенството между половете, 
подчертава значението на колективното договаряне между социалните партньори с 
цел подобряване на равновесието между професионалния и личния живот и борба 
срещу разликата в заплащането и „стъкления таван“;

2. изтъква, че моделите на представителство на различните равнища (местно, 
отраслово, междуотраслово, национално, междунационално и международно) не са 
добре документирани; подчертава, че данните относно представителството на 
жените във връзка с възрастта, сексуалната ориентация, уменията, социалната 
група, етническата принадлежност, националността и расата на практика не 
съществуват; подчертава значението на подразделянето на данните,

3. настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че жените могат да 
упражняват правата си във всички области на обществото без дискриминация и 
подчертава правото на жените да участват в политическия живот и в определянето и 
изпълнението на основните линии на политиките, по-специално като заемат 
обществени длъжности и като бъдат избирани в професионални съюзи и в 
представителни органи на работниците;

4. изразява съжаление във връзка с това, че специфичните нужди на жените са 
пренебрегнати на различните етапи на колективното договаряне, въпреки факта, че 
жените са тези, които изхранват семействата в семействата с един родител, 
засегнати значително от кризата; подчертава, че без промяна в културата на 
договарянето (кой води преговорите и по какъв начин, което подчертава стила на 
водачество), може да има малка промяна в това, което се договаря; подчертава, че 
усилията за многообразие, равенство, приобщаващо представителство и 
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демократизация на водачеството в институциите трябва да бъдат свързани с 
дневния ред на колективното договаряне и социалния диалог;

5. изтъква, че колективното договаряне представлява ценно допълнение към 
законодателството и процеса на вземане на решение при насърчаването на 
равенството между жените и мъжете и е основен механизъм за интегриране на 
принципа на равенство между половете в заетостта;

6. подчертава необходимостта от отстояване на гледните точки на жените, които 
обикновено отразяват и интересите на децата или възрастните хора при полагането 
на грижи за тях, и гарантиране на това, че те са представени в преговарящите екипи, 
и призовава също така за оценка на въздействието на колективните споразумения от 
гледна точка на измерението на пола;

7. подчертава необходимостта от увеличаване на представителството и участието на 
жените в социалния диалог и в структурите за колективно договаряне и за това 
принципът на равенство между половете да бъде интегриран в съответните форуми;

8. призовава синдикатите категорично да подкрепят и възпитават жените да участват в 
преговарящи екипи, включително в Европейския работнически съвет;

9. подчертава, че професионалните съюзи следва да повишават осведомеността за 
ползите от присъединяването към тях и да провеждат специални кампании за 
насърчаване на участието на жените;

10. призовава професионалните съюзи да гарантират, че организирането на 
синдикалния живот (заседания, пътувания, дейности) отговаря на нуждите за баланс 
между личния и професионалния живот както на мъжете, така и на жените;

11. призовава синдикатите да насърчават и повишават осъзнаването на 
равнопоставеността сред членовете си и сред работодателите;

12. призовава държавите членки да гарантират равнопоставено представителство и 
участие на жените и мъжете в институциите за социален диалог, водещи до по-
голямо внимание към въпросите, свързани с равенството между половете;

13. призовава ЕС и държавите членки да насърчават осъзнаването на 
равнопоставеността сред социалните партньори;

14. изтъква значението от разработване на дневен ред относно договаряне въз основа на 
равенството между половете, както и на ясна стратегия относно въпросите, 
свързани с равенството между половете;

15. подчертава, че въпросите, свързани с равенството между половете, като например 
разликата в заплащането на жените и мъжете, разделението на половете на пазара 
на труда, съчетаването на професионалните и семейните отговорности, 
насърчаването на развитието на кариерата и борбата срещу насилието и сексуалния 
тормоз трябва да бъдат включени в дневния ред на социалния диалог, за да бъдат 
взети предвид както интересите на жените, така и на мъжете;
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16. призовава синдикатите да включат равнопоставеността в дневния ред на 
колективното договаряне;

17. настоятелно призовава държавите членки да изпълняват Рамката за действия по 
отношение на равенството между половете (2005 г.);

18. призовава държавите членки да обърнат специално внимание на малките и средните 
предприятия, които винаги срещат по-големи затруднения при насърчаването на 
равни възможности и поемането на цената на отсъствията при отпуск по 
майчинство или за отглеждане на дете;

19. настоятелно призовава държавите членки да гарантират правото на труд при равни 
възможности по отношение на достъп до работни места, професионално обучение и 
израстване в кариерата, и по отношение на принципа на равно заплащане за еднакъв 
труд;

20. призовава държавите членки да връчват годишна награда за равенство между 
половете на предприятия, насърчаващи равенството между половете на работното 
място чрез своите методи за организация и управление на персонала;

21. настоятелно призовава държавите членки ефективно да признаят майчинството и 
бащинството като изключителна социална функция, като осигурят правата на 
отпуск, залегнали в законодателството;

22. призовава Комисията да гарантира интегриране на принципа на равенство между 
половете в законодателните мерки с цел насърчаване на социалния диалог и 
колективното договаряне.
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