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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението на жените, наближаващи пенсионна възраст
(2011/2091(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално членове 2 и 3 от 
него, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 19 от него, 

– като взе предвид Хартата на основните права и по-специално членове 21, 23 и 25 от 
нея,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено 
„Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г.“ (COM(2010)0491),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2009 г., озаглавено 
„Справяне с последиците от застаряването на населението в ЕС (Доклад от 2009 г. 
за застаряването на населението)“ (COM(2009)0180),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно общи 
принципи за активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда 
(2008/867/EO)1,

– като взе предвид доклада, поръчан от Комисията, от 22 юли 2010 г.,  озаглавен 
„Достъп до здравно обслужване и дългосрочни грижи – Еднакъв за жените и 
мъжете?“,

– като взе предвид доклада, поръчан от Комисията на 24 ноември 2009 г., озаглавен 
‘Активни политики за приобщаване в рамките на интегрирания подход за равенство 
между жените и мъжете’, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 7 март 2011 г. относно Европейския 
пакт за равенство между половете за периода 2011-2020 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 6 декември 2010 г. относно 
последиците от застаряването на работната сила и населението върху политиките на 
заетост,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 7 юни 2010 г. относно активно 
стареене,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
здравословен и достоен живот,

                                               
1 ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11.
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– като взе предвид заключенията на Съвета от 8 юни 2009 г., озаглавени „Равни 
възможности за жените и мъжете: активно и достойно остаряване,“

– като взе предвид доклада от 1 май 2008 г., озаглавен „Условия на труд на 
застаряващата работна сила“ на Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд,

– като взе предвид Международния план за действие от Мадрид във връзка със 
застаряването, приет по време на Втората световна асамблея по въпросите на 
застаряването (A/CONF.197/9 8) на 12 април 2002 г.; 

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

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно ролята на жените 
в едно застаряващо общество1,

– 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),

A. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ определя 75%  като водеща цел за 
процента на заетост както за жените, така и за мъжете и поставя цел за намаляване с 
20 милиона на броя на хората, които са изложени на риск от бедност; като има 
предвид, че групата на жените над петдесетгодишна възраст с всички нейни 
особености е следователно ключово поколение за изпълнение на тези две цели,

Б. като има предвид, че трайните стереотипи, свързани с половете, които наред с 
дискриминацията, пред която са изправени възрастните хора на пазара на труда, 
намаляват значително възможностите за заетост на възрастните жени;

В. като има предвид, че бъдещата икономическа конкурентоспособност и просперитет 
на Европа зависят преди всичко от способността й да използва пълноценно 
трудовите си ресурси, не само чрез удължаване на периодите на заетост в хода на 
живота, но и чрез приемане на подходящи политики за съчетаване на 
професионалния, семейния и личния живот. 

Г. като има предвид, че между 1990 г. и 2010 г. населението в активна трудова възраст 
(20-64 години) в ЕС-27 се е увеличило с 1,8% , възрастното население (над 65 
години) е нараснало с 3,7%, а делът на най-младото население (0-19 години) е 
спаднал с 5,4%; като има предвид, че делът на населението над 65-годишна възраст 
се очаква да нарасне от 17,4% през 2010 г. до 30% през 2060 г2

Д. като има предвид, че през 2008 г. рискът от бедност сред възрастните жени 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0306. 
2 Работен документ на службите:  Демографски доклад за 2010 г., Европейска комисия, стр. 62.
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възлизаше на 22%, спрямо 16% за възрастните мъже1,

Е. като има предвид, че през 2009 г. процентът на заетост сред жените на възраст 
между 55 и 64 години възлизаше на 37,8% г. и на 54,8% при мъжете на същата 
възраст2,

Ж. като има предвид, че в 21 държави-членки безработицата е по-висока при жените, 
отколкото при мъжете, и въпреки че в 12 държави процентът на дългосрочната 
безработица е по-висок при мъжете, отколкото при жените, безработицата при 
жените по-скоро е скрита под формата на „неупражняване на професионална 
дейност“, ако са омъжени или имат деца.

З. като има предвид, че средното почасово възнаграждение на жените под 30-годишна 
възраст се равнява на 92% от това на мъжете и на 67,5% от това на възрастовата 
група 50-59 години3,

И. като има предвид, че основаните на пола различия в социално-икономическия 
статус се дължат отчасти на традиционното разделение на труда в зависимост от 
пола, като мъжете носят основната отговорност за изхранването, а жените - за 
неплатената работа в домакинството и грижите за семейството. Това се отразява 
значително върху възможността на мъжете и жените да съберат социално-
осигурителни права за пенсионна възраст,

Й. като има предвид, че при жените има по-голяма вероятност професионалната им 
кариера да протече по-бавно, да бъде по-кратка и/или да бъде прекъсвана, а 
средните им доходи да са по-ниски от тези на мъжете, което се изразява в по-голяма 
разлика в заплащането на жените и мъжете и създава различие, основано на пола, 
при вноските за личните пенсионни осигуровки, като по този начин се увеличава 
рискът от бедност за жените в по-висока възраст,

К. като има предвид, че възрастните жени често избират да работят на непълно 
работно време и напускат пазара на труда, като се насочват към ранно 
пенсиониране по-често от мъжете,

Л. като има предвид, че значимостта на основания на пола подход за активните 
политики по отношение на пазара на труда е широко призната в почти всички 
европейски страни, но оценките на активните политики по отношение на пазара на 
труда посочват, че интегрираният подход на равенството между половете 
продължава да бъде непостоянен и по-скоро със стеснен обсег,

М. като има предвид, че жените над 50-годишна възраст са изправени често пред 
двойна или множествена дискриминация, която се основава на стереотипи, свързани 
с пола и възрастта, което често е засилено от специфичните свързани с пола 
характеристики на тяхната работа и от начина на живот (например прекъсвания на 

                                               
1 Списък на 100 неравенства, Европейски институт за равенство между жените и мъжете
2 Доклад относно напредъка на равенството между жените и мъжете през 2010 г., Европейска комисия, 
стр. 31.
3 Животът на жените и мъжете в Европа – Статистически портрет, Евростат, 2008 г., стр. 196 
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кариерата, работа на непълно работно време и разлика в заплащането, основано на 
пола); като има предвид следователно, че се откроява тенденция жените да се 
сблъскват със съчетаване на повече елементи, водещи до неизгодно положение, 
отколкото мъжете от същите групи, 

Н. като има предвид, че на пазара на труда жените често се възприемат като „стари“ на 
далеч по-ранна възраст, отколкото мъжете; като има предвид, че 58% от 
европейците считат, че възрастовата дискриминация е широко разпространена1,

Общи разпоредби

1. приветства решението за определяне на 2012 г. за Европейска година на активното 
стареене и призовава за подходящи стъпки за борба с дискриминацията, по-
специално чрез промяна на стереотипите, свързвани с възрастовата дискриминация 
и насърчаването на солидарност между поколенията;

2. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че множествената 
дискриминация срещу жените над 50-годишна възраст е взета предвид в по-голяма 
степен в отворения метод на координация по отношение на пенсиите, социалното 
приобщаване, промяната на основаните на пола стереотипи и приобщаването на 
жените към процеса на вземане на решения;

3. призовава Комисията да приложи подхода за равенство между половете при 
подготовката и прилагането на пенсионна реформа, да насърчи използването на 
едни и същи актюерски изчисления на пенсиите за мъжете и жените, да действа за 
намаляване на риска от бедност и да прекрати практиката на задължително 
пенсиониране;

4. призовава държавите-членки да предприемат стъпки и мерки, за да се гарантира 
процес на остаряване, който е достоен и без унижение, дискриминация или всяка 
форма на насилие срещу възрастните жени;

Жените на пазара на труда

5. призовава Комисията и държавите-членки да създадат условия, насърчаващи 
възрастните жени да останат и/или се завърнат на пазара на труда в рамките на 
Европейската година на активното стареене, така че техният потенциал да не бъде 
изгубен; 

6. призовава Комисията и държавите-членки да установят цялостен, многоизмерен, 
чувствителен към измерението на пола подход спрямо политиките в областта на 
заетостта и социалните политики с оглед да се гарантира заетостта и социалното 
приобщаване на възрастните жени;

7. призовава Комисията да разработи и подобри събирането и анализа на точни, 
уместни, съпоставими данни на европейско равнище, специфично свързани с 
половото измерение и възрастта, по-специално по отношение на процента на 

                                               
1 Специален Евробарометър 317, Дискриминация в ЕС през 2009 г., ноември 2009 г., стр. 71. 
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заетост и безработица на възрастните жени и процента на зависими възрастни хора;

8. приветства факта, че държавите-членки вече признават, че моделите и причините за 
неравенството между половете на пазара на труда са тясно свързани с етапа на 
жизнения цикъл и подчертава, че следователно трябва да се утвърди подход към 
заетостта, основан на жизнения цикъл; настоятелно приканва държавите-членки, 
при все това, с оглед адекватен подход спрямо предизвикателствата, свързани с 
цикъла на живота, да съпоставят неизгодната позиция на младите и възрастните 
жени с тази на мъжете на същата възраст в техните активни политики по отношение 
на пазара на труда, а не само тази на жените и мъжете в зряла възраст; 

9. насърчава държавите-членки да приобщят възрастните жени към програми за учене 
през целия живот и да разработят допълнително и подкрепят гъвкави програми за 
преквалификация, подходящи за възрастните жени, като вземат предвид техните 
специфични нужди и способности, с оглед увеличаване на шансове за тяхното 
наемане на работа;

10. подчертава, че е от ключово значение неизгодното положение, в което са поставени 
жените на пазара на труда, преди всичко поради факта, че полагат неплатени грижи, 
да не бъде в техен ущърб по отношение на осигурителните им права за пенсия;

11. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат ефективни мерки, за да 
утвърдят принципа на еднакво заплащане за еднакъв труд, което също може да 
спомогне за премахване на различията в пенсиите и да намали по-високия риск от 
бедност, пред който са изправени главно възрастните жени;

12. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат подходящи политики с 
оглед съвместяване на професионалния, семейния и личния живот и да интегрират 
измерението, свързано с остаряването, във всички съответни политики;

13. призовава Комисията и държавите-членки да използват изцяло съществуващите 
инструменти и програми на ЕС, включително Европейския социален фонд, за да 
увеличат участието на възрастните жени на пазара на труда;

14. отправя искане към държавите-членки да стимулират активното участие на 
възрастните жени в деловия сектор, като насърчават и предоставят подкрепа на 
жените, които създават нови предприятия;

15. приканва държавите-членки да насърчат дружествата да интегрират планирането 
във връзка с възрастните хора в своята политика и да разгледат възможността за 
приемането на политика, която е отчита възрастовото измерение, на работното 
място;

Жените като лица, полагащи грижи

16. приканва държавите-членки да улеснят предоставянето на качествени услуги, 
свързани с полагането на грижи, включително полагането на грижи за възрастни 
хора в дома, да признаят в по-голяма степен стойността на работата, осъществявана 
от лица, които професионално полагат грижи, и да подкрепят семействата, които се 
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грижат за възрастни зависими лица;

17. приканва държавите-членки да предоставят обучение и дейности по изграждане на 
капацитет с оглед гарантиране на висококачествени услуги, свързани с полагане на 
грижи, и да предприемат мерки спрямо недостига на персонал в сектора, свързан с 
полагане на грижи, и здравния сектор, дължащ се на демографските тенденции;

18. насърчава държавите-членки да разширят достъпа до родителски отпуск за лицата, 
които имат внуци, да признаят грижите за зависими лица, и да предоставят услуги, 
обучение и консултации за лицата, полагащи грижи;

19. насърчава държавите-членки да утвърдят гражданското участие в проекти, 
включващи различни поколения и насочени към възрастните хора чрез финансиране 
на инициативи и схеми;

20. призовава държавите-членки да предприемат мерки на всички равнища, 
включително чрез подкрепа на съответните НПО, да отговорят на специфичните 
потребности на възрастните хора, по-специално на възрастните жени, които живеят 
сами, с оглед намаляване на тяхната изолация и зависимост и насърчаване на 
тяхната равнопоставеност, сигурност и благосъстояние; 

21. отправя искане към държавите-членки да разгледат възможността за установяване 
на нови форми на съвместно съжителство и съжителство между поколенията като 
начин за борба срещу изолацията на възрастните жени и създаване на благоприятна 
среда за солидарност между поколенията;

Въпроси на здравеопазването

22. призовава Комисията и държавите-членки да признаят измерението, свързано с 
пола, в здравеопазването като основен елемент от здравните политики на ЕС, и 
следователно отправя искане към Комисията и държавите-членки да положат още 
по-големи усилия с оглед приемането на стратегия за интегриран подход на 
равенството между жените и мъжете в ЕС и националните здравни политики;

23. признава ключовата роля на скрининга и превентивното лечение в здравеопазването 
и насърчава Комисията да използва отворения метод на координация, за да 
гарантира размяната на мнения, да насърчи хармонизирането на скрининга в ЕС и 
да набележи най-добрите практики, като изготви насоки;

24. приветства усилията на някои държави-членки, които предоставят безплатен достъп 
до превенция на заболяванията, свързани с пола, и насърчава държавите-членки, 
които все още не са го направили, да засилят превантивните здравни грижи за 
възрастните жени, като предоставят например достъпни и редовни мамографии, и 
да повишат информираността относно важността на скрининга;

25. насърчава Комисията и държавите-членки да разработят мерки, които гарантират 
по-добро здраве и безопасност на работното място, като по този начин запазят 
шансовете за наемане на работа и способностите на работниците и способстват за 
по-доброто здраве в напреднала възраст;
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26. призовава Комисията и държавите-членки да се противопоставят на всяка форма на 
насилие срещу възрастните жени, като отделят специално внимание на тяхното 
уязвимо положение, с оглед на това, да се гарантира пълното упражняване на 
правата на човека и постигане на равнопоставеност по отношение на половото 
измерение, като се използва пълноценно програмата „Дафне“;

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

Жените съставляват не по-малко то 50% от населението на която и да е държава в ЕС и 
по тази причина са важна част от работната сила. Нещо повече, Европа е с най-големия 
дял на възрастни жени в света.

Една от целите на стратегията „Европа 2020“ е борбата с бедността и насърчаването на 
заетостта чрез повишаване на равнището на заетостта до 75% и намаляване на 
бедността с 20 милиона. 
Възрастните хора представляват голяма и все по-нарастваща част от населението на 
ЕС. Като се има предвид, че населението на Европа все повече застарява, 
предизвикателството, пред което сме изправени по отношение на осигуряването на 
устойчиви пенсии, е огромно поради ниската раждаемост, намаляването на работната 
сила и нарастващия брой на пенсионерите, които живеят дълго и в добро здравословно 
състояние. Възрастните хора представляват огромен културен, социален и 
професионален ресурс. Техният неспирен принос към обществото, нерядко без никакво 
възнаграждение, прекалено често остава незабелязан, а възможностите им за участие и 
принос - неизползвани. Освен това поколението, родено по време на демографския 
взрив след Втората световна война, ще напусне пазара на труда през следващите 
години. Ако искаме да изпълним целите на стратегията „Европа 2020“, то това е 
последната ни възможност да го задържим на пазара на труда. Заетостта сред това 
поколение е 37%, а коефициентът на бедност е най-висок сред това поколение, 
следователно то представлява огромен потенциал за достигане на целта за 75% заетост, 
както и за справяне с проблема с бедността чрез осигуряване на по-високи пенсии.

Като цяло е разпространено опасението, че по-възрастното поколение се превръща в 
тежко бреме за по-младите хора в трудоспособна възраст и че това може да породи 
напрежение между поколенията. Затова за справяне с предизвикателството, което 
представлява застаряването на населението, а и за запазване на солидарността между 
поколенията, от ключово значение е също така хората да се задържат по-
продължително на пазара на труда и да са в добро здраве, активни и независими дълго 
време след пенсиониране. Солидарността между поколенията от дълго време заема 
предните позиции в програмата на ЕС, както по отношение на разработването на 
политиките, така и по отношение на дейностите за повишаване на осведомеността на 
обществеността.

Жените на пазара на труда
На пазара на труда възрастните жени са изложени на най-малко двойна дискриминация, 
основана на пола и на възрастта, съчетана с по-голямата им уязвимост на пазара на 
труда поради специфичните особености на професионалната кариера на жените.

През 2009 г. коефициентът на заетост на жените между 55 и 64 години възлизаше на 
37,8% в сравнение с 54,8% при мъжете на същата възраст. В 21 държави-членки 
безработицата е по-висока при жените, отколкото при мъжете, и въпреки че в 12 
държави процентът на дългосрочната безработица е по-висок при мъжете, отколкото 
при жените, безработицата при жените по-скоро е скрита под формата на 
„неупражняване на професионална дейност“, ако са омъжени или имат деца. Работата 
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на непълен работен ден е четири пъти по-разпространена сред жените, отколкото сред 
мъжете, а делът на възрастните жени, които работят на непълен работен ден, е най-
висок и възлиза на 37% в сравнение с 12% при възрастните мъже. Освен това разликата 
в заплащането на двата пола е много по-голяма при хората на по-висока възраст, 
отколкото в началото на професионалната кариера.  Тази разлика отразява 
прекъсванията в професионалната кариера на жените, които са необходими най-вече 
поради раждането на деца. Също така като цяло за жените се предлагат по-малко 
възможности за обучение, особено за по-възрастните жени, което прави 
приспособяването им към изискванията на пазара изключително трудно. 
Професионалното обучение и развитието на нови умения биха могли да помогнат на 
по-възрастните жени да вземат по-пълноценно участие в пазара на труда.
На по-висока възраст разликите въз основа на пола са основно в резултат на 
неизгодното положение на пазара на труда, в което жените са били в по-ранни стадии 
на жизнения си път, което се натрупва и води до продължителна бедност при наличие 
на работа, до ранно пенсиониране и неупражняване на професионална дейност, или до 
продължително упражняване на ниско квалифицирани и ниско платени дейности.

При жените има по-голяма вероятност професионалната им кариера да протече по-
бавно, да е по-кратка и/или да бъде прекъсвана, а средните им доходи са по-ниски от 
тези на мъжете. Основаните на пола различия в социално-икономическия им статус се 
дължат отчасти на традиционното разделение на труда в зависимост от пола, като 
мъжете носят основната отговорност за изхранването, а жените - за неплатената работа 
в домакинството и грижите за семейството. Това се отразява значително върху 
възможността на мъжете и жените да съберат социално-осигурителни права за 
пенсионна възраст. Често пъти жените са поставени в неизгодно положение на пазара 
на труда, преди всичко поради факта, че в много случаи полагат неплатени грижи, 
което от своя страна води до допълнителното им поставяне в неизгодно положение по 
отношение на осигурителните им права за пенсия. По-ниското равнище на доходите на 
жените по време на професионалния им живот оказват влияние върху равнището на 
пенсиите им в системи, които са изградени върху доходи на глава от населението и 
върху доказателства за упражняване на трудова дейност, а по този начин се увеличава 
опасността от изпадане в бедност в пенсионна възраст. Освен това жените имат по-
голяма продължителност на живота, поради което делът на възрастните жени е по-
голям от този на възрастните мъже. По тази причина сред живеещите изолирано 
възрастни хора преобладават често и все повече жените. Вдовиците и живеещите сами 
възрастни жени като цяло са изложени на голям риск от изпадане в бедност, изолация и 
социално изключване.

Сведения за дискриминация на пазара на труда на жени над 50 години въз основа на 
възрастта им се получават по-често, отколкото по отношение на другите възрастови 
групи и тази дискриминация може да заема различни форми. Липсата на възможности 
за обучение и остарелите работни умения оказват влияние особено при възрастните 
жени поради по-честите прекъсвания на кариерата им вследствие на свързани със 
семейството задължения и по-ниското равнище на образование в сравнение с мъжете на 
същата възраст. При това понякога поради здравословни проблеми и остарели работни 
умения те може да се окажат неспособни да работят на нормален работен ден, да 
изпълняват добре нормални работни действия и да показват добра производителност на 
труда. Всички тези фактори може да накарат или принудят по-възрастните жени да се 
насочат към ранно пенсиониране или неупражняване на професионална дейност. 
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Въпреки че моделите и причините за неравенство между половете на пазара на труда са 
тясно свързани със съответния етап от жизнения цикъл и че повечето страни от ЕС ясно 
осъзнават колко е важно да се насърчава съобразен с жизнения цикъл подход към 
трудова заетост, по-голямата част от активните политики по отношение на пазара на 
труда, които насърчават равенството между половете, са насочени към мъже и жени на 
средна възраст и често не отчитат неизгодното положение, в което се намират младите 
и възрастните жени в сравнение с мъжете на същата възраст.
Въпреки че по-голямата част от държавите-членки признават, че възрастните жени са в 
неизгодно положение по отношение на включването в трудовия процес, мерките, които 
се предприемат през последните години за възрастните работещи, като цяло или не 
включват изрично аспектите на равенството между половете или напълно пренебрегват 
различното положение, в което се намират възрастните мъже и жени. Досега подходът 
за активно стареене беше насочен изключително към възможностите за включване на 
възрастните хора в трудовия процес, в резултат на което нарасна значението на 
пенсиите и реформите на системите за социално осигуряване, като основната цел беше 
удължаването със закон на пенсионната възраст. Повечето от мерките се ориентират по 
преобладаващия модел на трудова кариера и пенсиониране при мъжете и не включват 
изрично аспектите на равенството между половете. Следователно професионалната 
заетост на жените се характеризира с нееднократни прекъсвания на кариерата, работа 
на непълен работен ден, ниско заплащане и разлика в заплащането на жените и мъжете, 
а на по-висока възраст те може да се превърнат в обект на множествена 
дискриминация. На пазара на труда например жените често биват считани за „стари“ на 
много по-млада възраст в сравнение с мъжете, а тежести, свързани с предоставяне на 
грижи за трето лице, може да представляват голяма пречка за наемане на работа на 
възрастни жени. Следователно трябва още да се разработи систематичен и всеобхватен 
подход към активни политики на пазара на труда, включващи специални мерки за 
защита на здравето и сигурността на местоработата с изрична стратегия за равенство 
между половете. За по-добро разбиране на ситуацията и на предизвикателствата, както 
и за да се предвиждат тенденциите, необходимо е да се събират и анализират сравними 
данни, специфично свързани с половото измерение и възрастта. 

Въпреки че за възрастните мъже пенсионирането е основната причина да напуснат 
пазара на труда, при възрастните жени картината е по-смесена. За тях личните или 
семейни отговорности представляват по-важна причина да не се включват в 
професионалния живот, отколкото пенсионирането.

Преустановяването на практиката на задължително пенсиониране, предоставянето на 
повече възможности за подкрепа при полагането на грижи, преди всичко за възрастни 
жени и борбата с отрицателните схващания на някои възрастни работещи по 
отношение на перспективите им на пазара на труда, може да доведе до значително 
повишаване на активното участие на възрастните хора в професионалния живот. Би 
следвало да бъде обмислено създаването на подходящи възможности за трудова 
заетост, както и на съответни условия на труд и заетост, за да се насърчат възрастните 
работещи да останат по-дълго на работа. 

Интерес представлява фактът, че държави с по-високо равнище на заетост сред жените 
имат също така и по-висока раждаемост, което предполага, че постигането на 
задоволяващо съчетаване на професионалния и семейния живот на жените може да 
бъде от изключително значение както за повишаване на заетостта на жените, така и за 
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постигане на сравнително високо равнище на раждаемост. На работата на непълен 
работен ден се гледа като на добра възможност за постигане на постепенен преход от 
трудова дейност към пенсиониране, но само около 11% от мъжете и 38% от жените
между 55 и 64 години работят на непълен работен ден. Следователно типичният преход 
все още изглежда протича от заетост на пълен работен ден към окончателно 
пенсиониране.

Жените като лица, полагащи грижи
Възрастните жени дават важен принос за обществото по редица начини: те предоставят 
помощ на децата и внуците си, но също така и на родителите си, те са основните лица, 
които полагат грижи и работят доброволно, въпреки това ролята на възрастните хора 
при полагането на грижи не се оценява в достатъчна степен.

Въпросът, свързан с дългосрочната необходимост от полагане на грижи, е особено 
чувствителен по отношение на основаващия се на пола подход, тъй като в повечето 
европейски държави жените са в мнозинство както като получаващи грижи (поради 
като цяло по-дългата им продължителност на живот), така и като полагащи грижи 
(полагащи обикновено неплатени, неофициални грижи, които често имат отражение 
върху качеството на живота им). По-голямата част от полагащите грижи за възрастни 
лица и лица с увреждания са жени и поради застаряването на населението 
натоварването на жените, свързано с грижите, които полагат, се увеличава непрестанно 
и се отразява на качеството на живота им. В Европа все по-голяма част от населението 
се нуждае от помощ в ежедневния живот, която много често се предоставя от жени на 
доброволна основа. Понякога необходимостта от оказване на помощ продължително 
време може да накара полагащия грижи да преустанови професионалната си дейност. 

Тъй като при членове на семейството, полагащи грижи, става въпрос преди всичко за 
жени над 50 годишна възраст, чийто коефициент на заетост е все още под поставените 
от ЕС цели, подобряването на възможностите им за заетост ще изисква нови мерки и 
ресурси, за да им се предостави възможност да съчетават професионалния и семейния 
живот и за да се насърчава солидарността между поколенията в рамките на 
семействата.

Вследствие на увеличаването на процента на разводите и по-ниската очаквана 
продължителност на живота при мъжете, сред живеещите изолирано възрастни хора 
преобладават все по-често жените. Вдовиците и живеещите сами възрастни жени като 
цяло са изложени на по-голям риск от изпадане в бедност, изолация и социално 
изключване.
Съгласно ОИСР неофициално полагащите грижи лица може да бъдат разделени на три 
категории: Първата включва роднини, приятели или доброволци, които не получават 
под никаква форма компенсация за усилията, които полагат. Втората категория 
включва лица, полагащи неофициално грижи, които получават на ръка парични 
обезщетения/добавки като част от програми за парични обезщетения и програми по 
избор на потребителя. Обикновено това са роднини или приятели. Последната 
категория включва лица, полагащи неофициално грижи, чиято дейност не е обявена 
или е нелегална. Тук става въпрос за полагащи грижи лица, които получават заплащане 
под някаква форма от страна на лицата, за които се грижат, но без да имат какъвто и да 
било договор за работа. За да се избегне ощетяването на възрастните жени по 
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отношение на правата им за пенсия поради това, че полагат безплатни грижи и по тази 
причина напускат пазара на труда, може да бъдат обмислени няколко възможности. 
Предвид на значението, което се придава на неофициално полаганите грижи в много 
общества и предвид на факта, че лицата, полагащи грижи са предимно жени, 
въвеждането на мерки, подкрепящи неофициално полагащите грижи лица може да 
окаже положително въздействие по отношение на равенството между половете за 
включване на жените в пазара на труда и съгласуването на работата на пазара на труда 
и отговорностите, с които е свързано полагането на грижи.  Подкрепата за полагащите 
неофициално грижи лица може да включва информация и обучение, данъчни 
облекчения и данъчни плащания, правила в предприятията или инициативи от страна 
на частни организации за улесняване на съчетаването на професионалната дейност с 
полагането на грижи. Инициативите в подкрепа на равния достъп до дългосрочни 
грижи и на дейността на лицата, полагащи неофициално грижи, включват: отпуск за 
полагане на грижи, точки за пенсия, непарични и парични обезщетения и добавки, 
гъвкаво работно време. Предоставянето на дългосрочни грижи би могло да помогне на 
жените да запазят работното си място и би могло да повлияе съответно по отношение 
на равенството между половете върху качеството на живота и социалното приобщаване 
както на лицето, полагащо грижи, така и на лицето, за което се полагат грижи. Освен 
това в някои държави-членки право на отпуск за отглеждане на дете имат и бабата и 
дядото. Такива инициативи обаче за сега все още са изключения. 

Здравословни проблеми на възрастните жени
Съществуват заболявания, които е по-вероятно да засегнат жените, отколкото мъжете. 
По тази причина би следвало да се използва подход, съобразен със спецификата на 
двата пола. Насърчаването на изследвания, свързани със спецификата на половете, би 
било до голяма степен от полза за редица области, а резултатът би допринесъл за 
здравето на жените. Застаряващите жени са особено уязвими по отношение на 
заболявания, свързани с възрастта, преди всичко рак на гърдата, нарушения на паметта 
(напр. деменция и болест на Алцхаймер), остеопороза и ревматоиден артрит. По данни 
на СЗО 40% от всички жени над 50 годишна възраст претърпяват остеопорозна 
фрактура.  Освен това усложнения, свързани със сърдечно-съдови заболявания при 
наличие на диабет или високо кръвно налягане, се срещат по-често при жените, 
отколкото при мъжете. 
Профилактиката е от основно значение. В някои държави-членки вече съществуват 
програми за профилактичен скрининг, съобразени с пола, но не във всички. 
В някои държави-членки програмите за профилактика на рак на гърдата са безплатни за 
жени на възраст между 50 и 69 години и представляват част от системата за здравно 
осигуряване. Освен това в някои държави-членки жените от тази възрастова група 
получават на всеки две години лично писмени покани за мамография.
По-голямата част от мерките и програмите не са съобразени с аспекта на равенството 
между половете и не са насочени изрично към възрастни жени, а по-скоро си поставят 
за цел по-общо социалното приобщаване на „уязвимите групи“. 

Множествената дискриминация засяга възрастните жени, които са изложени на 
дискриминация не само на основа на възрастта, пола и здравословното им състояние, 
но също така и по други причини, ако спадат към „уязвимите групи“. Освен това 
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настоящата икономическа криза се отрази значително на възрастните жени, които вече 
са подложени на дискриминация на основата на здравословното им състояние или 
увреждане, както и на достъпа им до основни услуги предимно по отношение на грижи 
за здравето и дългосрочни грижи, поради настоящи или бъдещи съкращения на 
бюджета.

В заключение може да се каже, че правилното управление на процеса на стареене на 
населението и на неизбежните промени в обществото може да допринесе за по-
стабилна икономическа и социална политика. Необходимо е да се преодолее 
господстващата политическа реторика, която счита застаряването на населението за 
социален и икономически товар за обществото. От основно значение е във всички 
активни стратегии за стареене на всички равнища на управление да се включат 
измеренията пол и възраст.


