
 

Семейство и кариера: повече права за
родителите
 
Европейският парламент гласува за осигуряването  на условия на труд, които
дават повече свобода на родителите и на хора, които се грижат за близките си.
 
Парламентът одобри на 4 април правила за постигане на по-добър баланс между
личния и професионалния живот. Законодателството е стъпка към изграждането на по-
социална Европа и цели да стимулира бащите да посветят повече време на
семейството си, да подкрепи равенството между половете и да гарантира равни
възможности за жените.
 
 
Депутатите се обявяват за по-високи минимални стандарти по отношения на отпуска за
родители и хора, които се грижат за свои близки, за да не се налага те да избират
между кариерата и семейството.
 
 
Нивото на заетост на жените в ЕС е 66,5% за 2017 г., далеч под това на мъжете, което е
78%.  Вероятността  жените  да  работят  на  непълно  работно  време и  да  прекъснат
кариерата си е много по-голяма, като всичко това води до неравенство в заплащането и
пенсиите между двата пола.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190402IPR34670/evrodeputatite-priekha-merki-za-schetavane-na-rabotata-i-semeyniia-zhivot
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_10&language=en
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190712STO56961/the-parliament-s-fight-for-gender-equality-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190712STO56961/the-parliament-s-fight-for-gender-equality-in-the-eu


Какво предвиждат правилата
 
 

Новите правила на ЕС целят да осигурят по-добър баланс между работата и личния живот на хората

Статия

BG Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Контакт: webmaster@europarl.eu

2 I 3



Договореният текст със Съвета гарантира правото на поне 10 дни платен отпуск за
бащата  (или  втория  родител)  покрай  раждането  или  осиновяването  на  дете.
Заплащането ще трябва да бъде не по-ниско от това, което служителят получава при
болнични.
 
 
Също така се регламентира правото на поне 4 месеца родителски отпуск, от които два
месеца няма да могат да се прехвърлят на другия родител. Заплащането за периода,
който не може да се прехвърля, ще бъде определено от държавите членки.
 
 
Хора, които се грижат за тежко болни или зависими близки, ще имат право на пет дни
отпуск от работа. Текстът също така засилва правото им, както и правото на родители
на деца до 8 години, да изискват от работодателите гъвкави условия на труд, например
възможности за работа извън офиса.
 
 
Следващи стъпки
 
 
Държавите членки ще имат три години да адаптират националното си законодателство.
 
Как ЕС защитава правата на работещите
 
 
Европейският съюз работи последователно за подобряване на условията на труд. През
2019 г. депутатите подкрепиха въвеждането на минимални права за всички работници,
включително такива, които работят на нестандартни договори за Интернет платформи.
Парламентът  също  така  прие  по-високи  изисквания  за  защита  на  правата  на
командированите  работници.
 
 
На  европейско  ниво  са  регламентирани  и  въпроси  като  продължителността  на
работното време, безопасните условия на труд и социалната защита при работа в друга
държава от ЕС.
 
Допълнителна информация
Съобщение за постигнатото споразумение със Съвета по законодателството
(24/01/2019 г.) (EN)
Процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП (EN)
Инфографика: Отпуск по майчинство и бащинство в ЕС (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190506STO44344
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20190404STO35070
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20171012STO85930
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20181116STO19213
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190124IPR24213/parliament-and-council-agree-on-measures-to-reconcile-career-and-private-life
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190124IPR24213/parliament-and-council-agree-on-measures-to-reconcile-career-and-private-life
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0085(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf

