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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че присъствието на жените в семейните предприятия се 
увеличава и че жените съставляват важен ресурс с оглед на тяхното високо ниво на 
образование и на доказаните им управленски способности при определянето на 
стратегии, вземането на решения, управлението на предприятия и решаването на 
проблеми;

Б. като има предвид обаче, че е налице оскъдна информация относно жените, заети в 
семейни предприятия, при положение че самото понятие за семейно предприятие е 
все още относително недокументирано;

В. подчертава, че семейните предприятия, ръководените на семейни принципи 
предприятия и новите предприятия от този вид предоставят на жените значителна 
възможност за професионално и личностно развитие, въпреки че този факт не се 
признава, тъй като липсват женски ролеви модели, на които да се подражава;

Г. като има предвид, че жените срещат значителни трудности при интегрирането им в 
семейните предприятия и се сблъскват със сегрегация от „вертикален“ и от 
„хоризонтален“ тип, независимо от високото ниво на образование на жените, които 
са 60 % от завършилите висше образование; 

Д. като има предвид, че в много държави проблемът се дължи на факта, че обществото 
е просмукано от култура на превъзходство на мъжете във всички сфери на живота, а 
не само на работното място;

Е. като има предвид, че семейните земеделски стопанства представляват успешен 
модел, тъй като прилагат на практика принципа на екологично-социалната кръгова 
икономика и в тази връзка жените като ръководители допринасят за формирането 
на предприемаческо мислене;

Ж. като има предвид, че в ЕС жените печелят средно с 16 % по-малко на час от мъжете, 
че е налице по-слабо представителство на жените на ръководни и висши постове и 
че спрямо жените и мъжете не се прилагат едни и същи трудови практики и системи 
на заплащане, което затруднява икономическата им независимост, пълноценното им 
участие на пазара на труда и съвместяването на професионалния и личния живот;

З. като има предвид, че жените често изпълняват невидима роля или роля на 
подставено лице и техните позиции по отношение на трудово правоотношение и 
възнаграждение не получават признание, което оказва сериозно въздействие върху 
вноските им за социална сигурност, пенсионно и социално осигуряване, както  и по 
отношение на признаването на способностите им, както това е видно от данните за 
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разликата в заплащането на жените и мъжете и разликата в пенсиите1;

И. като има предвид, че в много европейски държави на жените често се налага да 
изпълняват ролята на подставени лица или по данъчни съображения, или поради 
правни пречки, възпрепятстващи мъжа предприемач да заеме каквато и да е 
длъжност в предприятието или да го регистрира на свое име; 

Й. като подчертава, че жените срещат трудности при достъпа им до наследяването на 
семейните предприятия, тъй като се предпочитат синовете, а дъщерите много често 
се оказват изключени;

К. като има предвид, че жените, които искат да съчетаят ролите си на майки и 
стопански субекти, често са принудени да поставят на втори план първото или дори 
да се откажат от идеята за майчинство, за да могат да ръководят предприятието;

Л. като има предвид, че около 60 процента от всички европейски дружества са семейни 
предприятия;

М. като има предвид, че осигуряването в лицето на следващото поколение в 
семейството на компетентно ръководство е една от основните тревоги на семейните 
предприятия и като има предвид, че стереотипите, свързани с пола, 
облагодетелстват синовете в ущърб на дъщерите по отношение на правото на 
наследяване на семейното предприятие;

Н. като признава важния пример, даван от правилно функциониращото управление на 
семейно предприятие, и неговото значение за устойчивостта на европейската 
икономика, както и за социалната пазарна икономика в Европа;

1. препоръчва по-добро прилагане и осъществяване на мерки за равни възможности и 
равно третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта и професиите, 
както и проактивни мерки за насърчаване на участието на по-слабо представения 
пол, за да се избегне хоризонтална и вертикална сегрегация, дискриминация по 
отношение на заплащането и заеманата позиция (положение на невидимост или на 
подставено лице), особено по отношение на управленчески задължения, отговорни 
позиции и ръководни роли, предоставяйки на мъжете и на жените едни и същи 
възможности, социални права, достъп до здравеопазване, заплати и пенсии;

2. подчертава необходимостта уменията, придобити от жените в семейните 
предприятия, да бъдат признати, с цел да се даде възможност на тези жени да 
продължат да развиват кариерите си в други видове предприятия;

3. призовава за приемането на недвусмислено определение на семейните предприятия 
за всички държави членки, с което да се осигури солидна основа за кариерно 
развитие и за двата пола, както се препоръчва в заключителния доклад на 
европейската експертна група за преглед на въпросите, свързани със семейните 
предприятия, от 2009 г.;

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf
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4. подчертава необходимостта да се защити равнопоставено с това на мъжете право на 
жените на наследяване в семейните предприятия, като се насърчи култура на 
равенство между мъжете и жените, която да придаде стойност на 
предприемаческата роля на жената в семейните предприятия на управленчески, 
отговорни и ръководни позиции, и като се създаде среда, в която жените 
предприемачи и семейните предприятия да могат да просперират и 
предприемчивостта да бъде възнаградена;

5. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят Европейската мрежа на 
посланици за женско предприемачество и Европейската мрежа на наставници за 
жени предприемачи, с цел да се повиши тяхната видимост; 

6. посочва важната роля на жените в семейните земеделски стопанства и призовава 
държавите членки да насърчават мерки за образование и обучение по стопанско 
управление, насочени специално към жените, заети в селското стопанство, с цел да 
се укрепи допълнително прякото участие на жените в семейните земеделски 
стопанства; приканва в тази връзка за подкрепа по-специално на образователни 
проекти за жени ръководители на семейни земеделски стопанства с цел осигуряване 
на по-голяма професионална ангажираност на жените в селскостопански и 
регионални организации;

7. подчертава необходимостта от гарантиране на възможно най-добрите условия на 
труд по отношение на здравето и безопасността на работното място;

8. препоръчва насърчаване на фигурата на „майката-предприемач“, за да се гарантира 
правото на майчинство и да се признаят икономически улеснения, за да се 
съвместят семейният и професионалният живот; призовава за предприемане на 
мерки за подпомагане на семейната заетост и домакинските услуги при 
отглеждането на деца, с цел да се предостави възможност на жените предприемачи 
да съвместяват професионалния и семейния живот;

9. подчертава, че предлагането на повече възможности за жените в семейните 
предприятия ще бъде в полза както на жените, така и на предприятията;

10. призовава за приемането на всички възможни мерки за предотвратяване и наказване 
на актове на злоупотреба или принуда, ситуации, водещи до изнудване и/или 
подчиняване, или насилие срещу жени на работното място, като посочва, че наред с 
актовете на физическо насилие, изолирането и дискриминацията са също форми на 
душевна жестокост или психологическа агресия;

11. припомня отново на държавите членки и на регионалните и местните органи 
значението на това да се предоставят достатъчно качествени и достъпни грижи за 
деца, възрастни хора и други лица на издръжка, както и данъчни стимули за 
предприятията и други обезщетения за подпомагане на жените и мъжете, които 
работят като служители, самонаети лица или членове на управлението на семейни 
предприятия, в съвместяването на семейния и професионалния живот;

12. призовава Комисията да лансира проучване и статистически анализ на присъствието 
на жените в семейните предприятия в Европа;
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13. подчертава необходимостта от предоставяне на отпуск по майчинство и бащинство 
и родителски отпуск, който е независим и подходящо заплатен, в съответствие с 
нуждите на работниците, самонаетите лица и предприемачите;

14. препоръчва на Европейския съюз и държавите членки да вземат под внимание 
равните възможности между мъжете и жените и да отчитат и да включват 
проактивни мерки за насърчаване на участието на по-слабо представения пол, както 
и за насърчаване на достъпа на жени до професионално обучение при приемането 
на всички законодателни актове в областта на семейните предприятия и по-
конкретно в контекста на директивата относно участието на жените в 
управителните съвети на дружествата;

15. подчертава, че премахването на всички разлики между мъжете и жените, работещи 
в семейни предприятия, би довело до ползи за икономиката и обществото като цяло; 
припомня, че Стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010 –
2015 г. има за цел делът на заетост при жените да достигне 75 % – цел на 

стратегията „Европа 2020“, като обхваща жените, при които се отчитат най-ниски 
нива на заетост;

16. подчертава необходимостта от създаването на рамки за подпомагане на жените, 
които са собственици на семейни предприятия и изпълняват управителни функции в 
тях, с цел повишаване на тяхната увереност и лична ефективност.

17. настоява, че семейните предприятия са длъжни да осигуряват равно третиране и 
равни възможности между мъжете и жените на работното място, при управлението 
на предприятието и при вземането на решения, като за тази цел трябва да се 
приемат мерки, за да се избегне всяка форма на дискриминация и да се насърчи 
равенството между половете;

18. подчертава необходимостта от осъществяване на конкретни предложения за 
съчетаване на професионалния, семейния и личния живот, като същевременно се 
насърчава по-балансирано разпределение на професионалните, семейните и 
социалните отговорности между мъжете и жените, по-специално при полагането на 
грижи за лица на издръжка и при отглеждането на деца; отбелязва, че 
подобряването на възможностите на детските заведения зависи не само от 
обществените политики за създаване на нова инфраструктура, но и от стимулите за 
предприятията да предлагат такъв тип решения; отбелязва, че гъвкавостта на 
работното време и на организацията на работа, както и непълното работно време, 
може да бъдат средства за по-добро съчетаване;

19. призовава Съвета да постигне споразумение възможно най-скоро и да приеме 
директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия 
на регулиран пазар, така че във всички такива дружества, включително и семейните 
предприятия, делът на жените в управителните съвети да достигне най-малко 40 %.
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