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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението на самотните майки
(2011/2049(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно 
нейните разпоредби относно социалните права и равенството между мъжете и 
жените, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

– като взе предвид доклада на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно 
осъществяването на целите от Барселона относно детските заведения за деца в 
предучилищна възраст (COM(2008)0638),

– като взе предвид доклада на Комисията относно равенството между жените и 
мъжете — 2010 г. (COM(2009)0694),

– като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд от 24 март 2010 г., озаглавен „Второ проучване на качеството на 
живот в Европа: семеен живот и трудова заетост“,

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно оценка на резултатите 
от Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006–2010 г. и препоръки за 
бъдещето1,

– като взе предвид платформата на ЕС срещу социалното изключване,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността 
сред жените в Европейския съюз2,

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно равенството между 
жените и мъжете в Европейския съюз – 2010 г.3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2008 г., озаглавено „По-
голямо равновесие между професионалния и личния живот: оказване на по-голямо 
съдействие за съвместяването на професионалния, личния и семейния живот“ 
(COM(2008)0635),

– като взе предвид своята позиция на първо четене от 20 октомври 2010 г. относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0232.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0086.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0085.
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работнички и на работнички родилки или кърмачки4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2011),

Общо положение

А. като има предвид, че преобладаващият модел от двама родители се среща по-рядко 
и че групата на майките, които отглеждат сами своите деца в резултат на развод, 
раздяла или поради факта, че никога не са се омъжвали, придобива все по-голямо 
значение във всички напреднали в своето развитие и индустриализирани страни, и 
като има предвид, че следователно е необходимо да се реагира на тази нова 
действителност чрез адаптиране на политиките,

Б. като има предвид, че в някои държави-членки самотните родители все още са 
заклеймявани от обществото и че следва да се отчете ролята на неофициалните 
мрежи за тяхното интегриране, 

В. като има предвид, че по-голямата част от самотните родители в Европа са жени; 
като има предвид, че през 2001 г. средно 85 % от самотните родители са били майки 
на възраст между 25 и 64 години, което означава, че 5 % от жените са били самотни 
майки и че в някои държави-членки самотните майки са представлявали 6—7,5 % 
(Чешка република, Полша, Унгария и Словения), а в други — дори 9 % (Естония, 
Латвия) от жените, 

Г. като има предвид, че в резултат на различното правно положение (развод, раздяла, 
липса на брак или вдовство) самотните майки се намират в различна ситуация и 
получават различни видове обезщетения,

Заетост на самотните майки

Д. като има предвид, че 69 % от самотните майки участват в пазара на труда и че през 
2001 г. средно 18 % от самотните майки са работили на непълно работно време,

Е. като има предвид, че решението за работа на непълно работно време не винаги е 
доброволно, а се определя от ограничения, свързани със семейните задължения,

Риск от бедност

Ж. като има предвид, че домакинствата с един родител са по-уязвими по отношение на 
риска от бедност в сравнение с домакинствата с двама родители; като има предвид, 
че съгласно най-новите данни за 2006 г. 32 % от домакинствата с един родител в 
ЕС-25 са били изложени на риск от бедност в сравнение с 12 % от двойките с деца,

З. като има предвид, че самотните майки са изложени на по-голям риск от финансова 
несигурност и бедност, отколкото самотните бащи, най-вече вследствие на тяхната 

                                               
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0373.
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ситуация на пазара на труда, включително по-висок процент на безработица, по-
ниско заплащане и работа на непълно работно време или по-нискокачествени 
работни места, 

Съчетаване на семейния и професионалния живот

И. като има предвид, че натискът, свързан с професионалното развитие, е най-силен 
при хората на възраст между 25 и 40 години, когато децата са все още малки и 
изискват повече грижи и време от страна на своите родители;  като има предвид, че 
училищният график и работното време често са несъвместими, което в много 
случаи е най-голямата пречка и ограничение за съчетаването на семейния и 
професионалния живот,

Й. като има предвид, че самотните родители се сблъскват с двойно повече затруднения 
в сравнение със семействата с двама родители, тъй като не могат да поделят 
ежедневните отговорности,

Общо положение

1. насърчава работата на всички организации и неофициални мрежи, чиято дейност е 
насочена към самотните майки, по-специално в страните, в които липсва подкрепа 
за семействата с един родител или в които тази подкрепа е твърде малка;

2. насърчава асоциациите, чиято дейност е в подкрепа на самотните майки, да 
предоставят обучение, насочено към улесняване на заетостта на самотните майки, и 
да подпомагат повишаването на тяхното самоуважение;

3. насърчава развитието на интернет и междуличностни форуми за дискусии или 
телефони на доверието, насочени пряко към самотните майки, с цел да се намали 
тяхната изолация и да им се предостави възможност да обменят мнения и добра 
практика във връзка с техните потребности,

4. насърчава разработването на курсове за обучение на родителите за подготовка и 
информиране на самотните майки за най-добрите начини за справяне с нелеката 
задача да отгледат дете като самотен родител, като същевременно предоставят на 
детето балансиран ритъм на живот; 

Заетост на самотните майки

5. подчертава необходимостта от улесняване на достъпа до обучение за самотните 
майки, по-специално за младите майки, които често след забременяването 
преустановяват своето образование; това би им предоставило възможност да 
получат квалификации и да увеличат максимално своите шансове за намиране на 
висококачествена работа и за придобиване на финансова независимост;

6. подчертава необходимостта от насърчаване на развитието на детските заведения, 
напр. детски градини, и от значително улесняване на достъпа до обучение и на 
търсенето на работа за самотните майки;
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Риск от бедност

7. насърчава държавите-членки да споделят най-добрите практики в областта на 
оказването на подкрепа на семействата с един родител, по-специално в контекста на 
финансовата криза, която влошава ситуацията на самотните родители; 

8. отправя искане към държавите-членки да гарантират равното третиране и да 
поддържат високото качество на живот за всички деца, независимо от семейното 
положение на техните родители, като предоставят всеобщи детски добавки, с цел да 
се избегне децата да бъдат засегнати от бедността на родителите; 

9. насърчава държавите-членки да въведат политики, насочени към предоставянето на 
финансова подкрепа за семействата с един родители под формата на обезщетение за 
самотния родител, данъчни облекчения за домакинствата с един родител или други 
фискални облекчения за самотните родители, които са целесъобразни от гледна 
точка на съответното национално законодателство;

10. отправя искане към държавите-членки да гарантират, че обезщетенията 
(издръжките за деца) се изплащат редовно от родителите без попечителство; 

Съчетаване на семейния и професионалния живот

11. подчертава факта, че следва да се отдаде приоритетно значение на равновесието 
между професионалния и личния живот чрез въвеждането на съобразени в по-
голяма степен със семейството условия на труд, например гъвкаво работно време и 
работа от разстояние, и чрез развиването на детски заведения, ясли и др.;

12. подчертава, че за да се улесни равновесието между професионалния и личния живот 
на самотните майки, е необходимо по-активно участие от страна на бащите; 
отбелязва в това отношение, че в някои държави-членки почти не се среща поделяне 
на родителските права;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Самотните майки често се пренебрегват като демографска категория, тъй като е много 
трудно да се очертае конкретния облик на този проблем. Фактът, че самотните майки 
могат да имат разлика от 40 години помежду си и че те могат да произхождат от всяка 
една социално-икономическа прослойка, ги лишава от конкретно, видимо лоби, което 
да е в състояние да се застъпва за всички самотни майки, тъй като политиките се 
отразяват на всяка майка различно. В географско отношение е възможно да се 
проследят различията в Европа по отношение на представите и политиките за 
самотните майки. В южните средиземноморски страни (Италия, Португалия, Испания, 
Гърция) като цяло се приема, че роднините помагат за отглеждането на децата с един 
родител, на доброволна основа и без заплащане. В северните и скандинавските държави 
(Франция, Швеция, Германия, Дания) са налице правителствени системи за социална 
сигурност, които предвиждат обезщетения и политики за социално подпомагане на 
самотните майки. В държавите-членки в Източна Европа се наблюдава смесица от 
политики, като някои се придържат към семейните ценности, наследени от 
комунистическите режими, а в други има комбинация от северноевропейски и 
южноевропейски политики. Като се има предвид, че географското разпределение, както 
и възрастовите и социално-икономическите различия и без това затрудняват 
организирането и лобирането от страна на самотните майки, фактът, че много хора 
възприемат ситуацията на самотните майки като временна, която може да се промени, 
ако самотната майка намери нов партньор, усложнява още повече положението на 
самотните майки в Европа. 

Понастоящем пет процента от жените в Европа са самотни майки. Самотните майки 
често са погрешно заклеймявани като група, състояща се единствено от безотговорни 
подрастващи, докато в действителност 85 % от всички самотни родители в Европа са 
самотни майки на възраст между 25 и 64 години. Негативните последици от 
икономическата и финансова криза, които засегнаха цялата Европейска общност, се 
отразиха особено тежко върху жените. Въздействието от кризата беше особено тежко 
за мнозинството от самотните майки на възраст между 25 и 40 години (възраст от 
важно значение за професионалната им реализация). 

И без това обременени от разликата в заплащането на жените и мъжете, самотните 
майки в Европа са допълнително възпрепятствани от трудния избор между 
натрупването на дългове и полагането на грижи за своите деца. В допълнение към 
високия процент на безработица сред самотните майки, цикличният характер на
бедността силно засяга децата, които се издържат от самотни майки. Тези деца имат по-
малко средства, за да завършат успешно своето образование, като по този начин 
разполагат с по-малко възможности за присъединяване към работната сила на 
конкурентоспособно равнище.  

Здравословното състояние на самотните майки също така е статистически по-
нестабилно от това на майките в семейства с двама родители. Самотните майки са 
подложени на по-голям стрес, тъй като те сами изпълняват задачи, обикновено 
изпълнявани от двама родители. Често пъти те не могат да си позволят подходящи 
медицински грижи и не си почиват достатъчно.
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Самотните майки навсякъде в Европа са статистически по-необразовани, отколкото 
майките, които имат брак. Това е особено голяма пречка за младите самотни майки без 
квалификация, защото шансовете за намиране на работа без образование са малко, а 
при липса на практически трудов опит те остават неквалифицирани и на по-късни 
етапи от живота си. Освен това много от работните места, които се предлагат на 
самотни майки, са на непълно работно време и с ниско заплащане, и поради това те 
много трудно могат да осигурят балансиран начин на живот на своите деца или да 
израснат професионално.

Начини за борба с неравенството, пред което са изправени самотните майки в 
Европа

Изключително важно е с този доклад различните държави-членки да обърнат внимание 
на въпроса за самотните майки, като финансират и насърчат проучвания в тази област. 
В тази своя дейност те следва да се възползват от новосъздадения Европейския 
институт за равенство между половете във Вилнюс. В допълнение, чрез резултатите от 
своите индивидуални проучвания държавите-членки следва да инициират диалог с 
други държави-членки, за да споделят и се поучат от най-добрите практики на 
прилагане и решения. 

Следва да се насърчават национални политики, които да гарантират непряко 
субсидиране посредством купуването на храна. Купоните за храна представляват 
възможност за държавите-членки да се борят с цикличния характер на бедността, като 
предоставят финансова подкрепа на самотните майки. 

Следва да се предоставят данъчни кредити на самотните родители по подобие на 
съществуващите процедури в Австрия, Белгия, Нидерландия и Обединеното кралство.

Следва да се предоставят помощи за здравеопазване на самотните майки и на децата на 
тяхна издръжка, за да се противодейства на липсата на двама работещи родители. 
Положителна стъпка би било европейско стимулиране за държавите-членки, които 
предоставят здравни грижи за майки и деца с доходи под националните доходи. 

Европа следва да предоставя данъчни облекчения и стимули на дружествата, които 
осигуряват грижи за децата и детски заведения на място, което позволява на самотните 
майки да работят, докато децата им са под наблюдение и се обучават.  Освен това 
следва да се предоставят данъчни облекчения за дружества, които осигуряват курсове 
за обучение на самотните майки в сложната материя съвместяване майчинство и 
работа. Пример за практика, която може да се прилага от други държави-членки, е 
Нидерландия, където помощта за гледане на деца е безплатна за самотните майки. 

На местно и национално равнище и на равнището на ЕС на самотните майки следва да 
се предлагат гъвкави възможности за работа като работа на непълно работно време, 
работа от разстояние и работа по електронен път, за да могат те да съвместяват личния 
и професионалния си живот. 
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Самотните майки следва да се ползват с предимство при настаняване в жилища на 
достъпни цени. 

Самотните майки следва да получават допълнително обезщетение за безработица 
съответно за всяко дете, на което са настойник. В това отношение държавите-членки 
могат да използват примера на Германия, където вече са увеличени обезщетенията за 
безработица на самотните майки с деца на тяхна издръжка. 


