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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въпросът за достойните условия на труд никога досега не е бил толкова важен, колкото 

през последните години. Във връзка с това предотвратяването на недекларирания труд, 

който е пряко свързан с несигурността, е от особено значение. В своята резолюция от 14 

януари 2014 г. Европейският парламент призова за по-тясно сътрудничество и засилване 

на инспекциите по труда, с цел борба с недекларирания труд и докладчикът приветства 

предложението на Европейската комисия. Недекларираният труд е особено вредно 

явление, което се увеличава в настоящата криза, тъй като мерките за финансови 

ограничения могат да доведат до разрастване на сивата икономика. Още по-тревожен е 

фактът, че работниците често дават съгласието си за това явление, тъй като 

недекларираният труд е единственият им шанс да получат по-високи – но все пак 

незадължително достатъчни за живот – заплати. Един координиран подход на равнище 

ЕС с цел разбиране на причините и борба с неформалната заетост би могъл в крайна 

сметка да спомогне за укрепване на правата и защитата на работниците, за стимулиране 

на финансирането на социалното осигуряване и за подобряване на трудовите стандарти. 

Тъй като жените все още са по-слабо заети на европейските пазари на труда, всяко 

предложение, което има за цел да допринесе за постигане на водещата цел за заетост от 

75 % до 2020 г., а още повече – на целта за пълна заетост, определена в ДЕС, член 3, 

параграф 3, трябва обаче да се стреми да изглади различията между мъжете и жените по 

отношение на участието в заетостта. Подобряването на заетостта на жените е жизнено 

важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях, на издръжка за децата им 

и е движеща сила на икономическия растеж. 

 

Въпреки че малко жени са срещат в традиционно добре известни сектори, в които се 

осъществява недеклариран труд, като например строителния и ремонтния сектор, техните 

условия на труд при недеклариран труд често се смятат за по-малко благоприятни и във 

връзка с това следва да се разглеждат от платформата на ЕС. Въпреки че има малко 

налични данни относно характера на недекларирания труд в рамките на ЕС в сравнение с 

размера на сивата икономика, за жените по-често се смята, че се занимават с 

недеклариран труд, поради тяхната невъзможност да се присъединят към официалната 

икономика, а за работните им места в сивата икономика се смята, че имат по-траен 

характер, отколкото работните места за мъже. Трудът на жените в частни домакинства, 

като например почистване, гледане на деца или грижи за възрастни хора се контролира 

особено трудно и често е несигурен, недостатъчно платен и недеклариран. 

 

Изследване на Евробарометър, публикувано през 2014 г., установи, че разликата в 

заплащането на жените и мъжете е действително налична в недекларирания труд, като 

средните доходи за жените са 231 евро в сравнение с 402 евро за мъжете. В 19 % от 

случаите, в сравнение с 12 % при мъжете, жените твърдят, че основната причина за 

полагане на недеклариран труд е, че нямат други възможности за доход. Те съобщават, че 

„заплатите в плик“ възлизат общо на 45 % от доходите им, като в същото време те са само 

29 % за мъжете.  

 

По отношение на предложението на Комисията, докладчикът обръща внимание на факта, 

че определението на недекларирания труд като „всяка дейност, осъществявана срещу 

заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на 
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публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите 

членки“ датира от 1998 г. и като такова не може да служи за надеждна основа, върху 

която да стъпи платформата на ЕС. Първо и преди всичко, за да може правилно да 

обхване всички засегнати работници, платформата следва да поеме отговорност за 

адаптиране на това определение към реалността в държавите членки. 

 

Що се отнася до перспективата на пола, докладчикът определи следните три приоритета:  

 

1. Голямото разнообразие от видове недеклариран труд в рамките на Европейския съюз 

с участието на различни работници с различни профили изисква различни подходи от 

страна на държавите членки и затруднява наблюдаването на практиките на равнище 

ЕС. Платформата на ЕС следва да предложи възможност за постигане на общо 

разбиране за недеклариран труд, със специално внимание към най-уязвимите групи, 

като например жените недекларирани работници, както и за използването на 

подходящи показатели. 

 

2. С цел да се постигне такова общо разбиране и такива показатели, участието на 

Европейския институт за равенство между половете (EIGE) в платформата на ЕС е 

важно, за да се гарантират равнопоставени по отношение на пола последици. 

 

3. Въпреки че платформата на ЕС е предназначена за правоприлагащите органи, 

действителните нужди на недекларирания работник и последиците за него или нея не 

следва да се подминават и следва да се отдели достатъчно внимание от страна на 

съответните органи на техните условия на труд и на включването на всички в пазара 

на труда. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 7 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Естеството на недекларирания 

труд се различава в различните 

държави, като зависи, наред с 

другото, от икономическия, 

административния, финансовия и 

социалния контекст, а също и от 

мотивите на работниците и 

работодателите за участие в 

недекларирания труд, а последиците 
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от него са непропорционални сред 

различните групи от населението, 

например по отношение на пола или 

имиграционния статус. 

Домакинската работа, извършвана 

основно от жени, представлява 

особено предизвикателство, тъй като 

този труд е нетипичен и 

незабележим по своето естество. За 

справяне с всички форми на 

недеклариран труд е необходим 

комплексен и пригоден към 

конкретните нужди набор от 

политически подходи и мерки. 

Обосновка 

Домашният труд и трудът в сектора на полагането на грижи често са 

нерегламентирани и се извършват от жени, а обменът на най-добри практики в 

рамките на платформата може да бъде от значение за тази група недекларирани 

работници, тъй като политическите подходи, като например признаването на 

квалификацията им или мерките срещу дискриминацията, са сложни и специфични. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 7 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Засиленото сътрудничество 

между държавите членки не само 

позволява да се предприемат мерки за 

решаване на данъчните аспекти на 

този проблем, но също така ще 

създаде възможност за обмен на най-

добри практики за социална защита, 

като например пенсионни права и 

достъп до здравеопазване, 

включително на групите 

недекларирани работници, които са в 

особено уязвимо положение или 

извършват труд, който дори не се 

счита за недеклариран във всички 

държави членки, като например 

грижи за деца или грижи за възрастни 
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членове на семейството, които се 

предоставят в тесен семеен кръг, най-

вече от жени. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В държавите членки е въведена 

широка гама от политически подходи и 

мерки за противодействие срещу 

недекларирания труд. Държавите 

членки също така са сключили 

двустранни спогодби и са осъществили 

многостранни проекти по някои аспекти 

на недекларирания труд. Платформата 

няма да е пречка за прилагането на 

двустранни спогодби или 

споразумения относно 

административното 

сътрудничество. 

(8) В държавите членки е въведена 

широка гама от политически подходи и 

мерки за противодействие срещу 

различните форми на недеклариран 
труд. Държавите членки също така са 

сключили двустранни спогодби и са 

осъществили многостранни проекти по 

някои аспекти на недекларирания труд. 

От държавите членки се изисква 

също така да подпишат 

съответните конвенции на МОТ, 

като например Конвенцията относно 

инспекцията по труда (№ 81) и 

Конвенцията за полагащите домашен 

труд (№ 189). Платформата следва да 

допълва действията на държавите 

членки и да стимулира подписването 

на такива споразумения и прилагането 

им. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Необходимо е сътрудничеството 

между държавите членки да бъде 

засилено на равнище ЕС, с което да им 

се съдейства за по-ефикасното и по-

ефективното предотвратяване и 

(10) Необходимо е сътрудничеството 

между държавите членки да бъде 

засилено на равнище ЕС, с което да им 

се съдейства за по-ефикасното и по-

ефективното предотвратяване и 

възпиране на недекларирания труд, 
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възпиране на недекларирания труд. като се отчитат разликите между 

половете. 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Платформата следва да използва 

всички подходящи източници на 

информация, в частност проучвания, 

сключени между държавите членки 

двустранни споразумения и 

многостранни проекти за 

сътрудничество, и да създава полезни 

взаимодействия между съществуващите 

инструменти и структури на равнище 

ЕС, за да се постигне максимален 

възпиращ или превантивен ефект от 

тези мерки. Оперативната координация 

на действията на държавите членки 

може да бъде под формата на съвместни 

обучения, партньорски проверки и 

решения за обмен на данни. 

Информираността за недекларирания 

труд може да се повиши чрез 

европейски кампании или общи 

стратегии. 

(12) Платформата следва да използва 

всички подходящи източници на 

информация, в частност проучвания, 

включително проучвания на 

съответните агенции на ЕС, като 

например Европейския институт за 

равенство между половете, които се 

занимават с нуждите на определени 

групи от населението, сключени 

между държавите членки двустранни 

споразумения и многостранни проекти 

за сътрудничество, и да създава полезни 

взаимодействия между съществуващите 

инструменти и структури на равнище 

ЕС, за да се постигне максимален 

възпиращ или превантивен ефект от 

тези мерки. Оперативната координация 

на действията на държавите членки 

може да бъде под формата на съвместни 

обучения, партньорски проверки и 

решения за обмен на данни. 

Информираността за недекларирания 

труд може да се повиши чрез 

европейски кампании или общи 

стратегии. 

Обосновка 

Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено 

значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване 

на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни 

места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася 

до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на 

заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и 

достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж. 
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Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) За цялостно и успешно 

противодействие срещу недекларирания 

труд в държавите членки трябва да се 

прилага съчетание от политики, което 

да се улеснява от структурирано 

сътрудничество между съответните 

органи. Сътрудничеството следва да 

включва всички национални органи, 

които са водещи и/или активни в 

предотвратяването и/или възпирането 

на недекларирания труд. 

(14) За цялостно и успешно 

противодействие срещу недекларирания 

труд в държавите членки следва да се 

прилага съчетание от политики за 

интегриране на принципа на 

равенство между половете, което да 

се основава на структурирано 

сътрудничество между всички 

съответни органи и участници. 

Сътрудничеството следва да включва 

всички органи и участници, които са 

водещи и/или активни в 

предотвратяването и/или възпирането 

на недекларирания труд. Особено 

внимание следва да се посвети на 

скритите или подценяваните сфери 

на недеклариран труд, като например 

в сектора на домашния труд. 

 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 14 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14а) В рамките на платформата 

следва да бъдат предложени 

положителни мерки, като например 

данъчни стимули и ваучери за услуги, 

които да улеснят гражданите на 

Съюза да наемат законно работници 

и да изпълняват своите задължения 

като работодатели, включително и в 

такива социални сектори като 
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домашни услуги, почистване или 

грижи за деца. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Платформата следва да включва в 

работата си социалните партньори на 

равнище ЕС — както междуотраслово, 

така и в секторите, които са по-тежко 

засегнати от недекларирания труд, и да 

си сътрудничи със съответните 

международни организации, като 

например МОТ, и децентрализираните 

агенции на Съюза — по-специално 

Eurofound и Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа. 

Участието на децентрализираните 

агенции на Европейския съюз — 
Eurofound и Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа, в 

работата на платформата като 

наблюдатели няма да разшири техния 

сегашен мандат. 

(16) Платформата следва да включва в 

работата си социалните партньори на 

равнище ЕС – както междуотраслово, 

така и в секторите, които са по-тежко 

засегнати от недекларирания труд, да 

засили социалния диалог и да си 

сътрудничи със съответните 

международни организации, като 

например МОТ, и децентрализираните 

агенции на Съюза – по-специално 

Eurofound, Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа и 

Европейския институт за равенство 

между половете. Участието на 

Eurofound, Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа и 

Европейския институт за равенство 

между половете в работата на 

платформата като наблюдатели няма да 

разшири техния сегашен мандат. 

Обосновка 

Платформата следва да се разглежда изрично като възможност да се помогне на 

тези работници – много от които са жени, и по-специално заети с полагане на грижи 

– да се интегрират в редовните трудови пазари. Участието на Европейския 

институт за равенство между половете е от съществено значение за гарантиране, 

че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване на принципа за равенство 

между половете. Възникването на официални работни места има особено голямо 

значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта 

за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е 

жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е 

движеща сила на икономическия растеж. 
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Изменение  9 

Предложение за решение 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) Платформата може да създава 

работни групи за разглеждане на 

специфични въпроси и следва да може 

да разчита на опита на специалисти със 

специфична компетентност. 

(19) Платформата може да създава 

работни групи за разглеждане на 

специфични въпроси, като например 

целеви политики за работници в 

неофициалния сектор, които са 

млади, възрастни или жени, и по-

специално за жени с увреждания и 

жени имигранти, а също и причините 

за недекларирания труд, и следва да 

може да разчита на опита на 

специалисти със специфична 

компетентност. 

Обосновка 

Трудът, полаган в частните домакинства, включително домашни услуги като 

почистване или грижа за деца или възрастни, често е нерегулиран и се извършва от 

жени. Затова още от създаването на платформата следва да се предвиди работна 

група по въпросите на условията на труд на жените, заети с недеклариран труд и 

последиците за тяхната социална сигурност. Съща така е важно платформата да 

разгледа най-честите причини за преминаване на работниците към недеклариран труд 

и държавите членки да обсъдят политики за справяне с тези причини. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Платформата се състои от: 2. Платформата се състои от 

балансирано представителство на: 

 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 
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Член 1 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) представители на междуотрасловите 

социални партньори на равнището на 

Съюза, както и социални партньори от 

сектори с широко разпространение на 

недеклариран труд, 

а) представители на междуотрасловите 

социални партньори на равнището на 

Съюза, както и социални партньори от 

сектори с широко разпространение на 

недеклариран труд, включително 

европейски женски сдружения, 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 3 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) представител на Европейската 

фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound) и 

представител на Европейската агенция 

за безопасност и здраве при работа (EU-

OSHA), 

б) представител на Европейската 

фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound), 

представител на Европейската агенция 

за безопасност и здраве при работа (EU-

OSHA) и представител на 

Европейския институт за равенство 

между половете (EIGE), 

Обосновка 

Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено 

значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване 

на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни 

места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася 

до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на 

заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и 

достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж. 

 

 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на платформата, посочена в член 

1, параграф 1, е да допринася за по-

добро прилагане на правото на ЕС и 

националното право, както и за 

намаляване на недекларирания труд и 

появата на фиктивни работни места, 

така че да се избегне влошаването на 

качеството на труда, и да насърчава 

интеграцията на пазара на труда и 

социалното приобщаване чрез: 

Целта на платформата, посочена в член 

1, параграф 1, е да допринася за по-

добро прилагане на правото на ЕС и 

националното право, както и за 

намаляване на недекларирания труд и 

появата на фиктивни работни места, да 

подобри прехода от неформалната 

към формалната икономика, така че 

да се избегне влошаването на 

качеството на труда, и да насърчава 

интеграцията на пазара на труда, 

равенството между половете, 

равните възможности и социалното 

приобщаване чрез: 

Обосновка 

От голяма важност е да се подобри преходът от неформалната към формалната 

икономика, по-специално в секторите, в които работят най-вече жени, като 

например частните домакинства – услуги по почистване, грижи за деца или грижи за 

възрастни хора и хора с увреждания. Тези работни места не са регулирани и често са 

несигурни, без социални гаранции и недекларирани. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) повишаване на обществената 

информираност относно неотложността 

на действията и насърчаване на 

държавите членки да увеличат усилията 

си за противодействие срещу 

недекларирания труд. 

в) повишаване на обществената 

информираност относно неотложността 

на действията и насърчаване на 

държавите членки да увеличат усилията 

си за противодействие срещу 

недекларирания труд, включително и в 

социалните сектори, които не са 

документирани достатъчно добре и 

често не се считат за сектори, в 

които е налице недеклариран труд. 
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Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) предотвратяване на 

превръщането на работни места от 

формалната икономика в неформални 

работни места. 

 

 

 

Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) осигуряване на общо разбиране за 

недекларирания труд чрез приемане 

на ясно определение на 

недекларирания труд, което да 

отразява реалностите на пазара на 

труда, 

Обосновка 

Действащото определение за недеклариран труд е от 1998 г. и като такова не може 

да спомогне за пълно разбиране на явлението и справяне с него по най-ефективен 

начин. Възникването на официални работни места има особено голямо значение за 

жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта за заетост 

на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е жизнено важно 

за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е движеща сила на 

икономическия растеж. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) представяне на предложения за 

хармонизиране между държавите 

членки, като се отчита 

перспективата на равенството 

между половете. 

 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) задълбочаване на познанията за 

недекларирания труд посредством общи 

понятия и инструменти за измерване, 

както и насърчаване на съвместен 

сравнителен анализ и свързани с него 

съответни показатели; 

а) задълбочаване на познанията за 

недекларирания труд посредством общи 

понятия и инструменти за измерване, 

както и насърчаване на съвместен 

сравнителен анализ и свързани с него 

съответни показатели, включително 

показатели, свързани с пола и 

възрастта; 

Обосновка 

Пазарите на труда на ЕС са сегрегирани по пол, а жените са наемани по-често в 

сектори като сектора на домашните грижи. Тези работни места не само са 

недекларирани, но също са и работни места с по-кратка продължителност, с по-

малко изработени часове, като в същото време се заплащат минимално. Това не 

позволява на жените да са финансово независими. При все това са налични малко 

сведения,за да се подкрепят политики, които биха могли да се насочат срещу този 

въпрос, включително липсват данни относно положението на жените мигранти. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаване на инструменти — 

например база от знания за различни 

в) създаване на ефективни 

инструменти – например 
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практики/мерки, включително 

двустранни споразумения, използвани в 

държавите членки за възпиране и 

предотвратяване на недекларирания 

труд; 

интерактивна база от знания в 

рамките на Eurofound за различни 

практики/мерки, включително 

двустранни споразумения, използвани в 

държавите членки за възпиране и 

предотвратяване на недекларирания 

труд, за улесняване на прехода от 

неформалната към формалната 

икономика и положителни мерки за 

насърчаване на гражданите да 

назначават законно онези, които 

досега са работили на недекларирани 

работни места; 

 

Обосновка 

Настоящата база данни на Eurofound се счита за полезен инструмент. 

Преобразуването на базата данни в интерактивна база данни би било дори още по-

полезно, като ще позволи улесняването на опит и добри практики и предоставянето 

на актуална, обективна, надеждна и сравнима информация. Поради тази причина 

докладчикът призовава Европейската комисия да създаде база данни в рамките на 

Eurofound, която да помогне на европейската платформа да засили 

сътрудничеството в областта на предотвратяването и възпирането на 

недекларирания труд, като допълнителна задача на агенцията. 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) приемане на насоки с незадължителен 

характер за инспектори, наръчници за 

добри практики и общи принципи за 

инспекциите за противодействие срещу 

недекларирания труд; 

г) приемане на насоки с незадължителен 

характер за инспектори, наръчници за 

добри практики и общи принципи за 

инспекциите за противодействие срещу 

недекларирания труд, които са 

изчерпателни по отношение на 

разликите в условията на труд на 

жените и мъжете; 

Обосновка 

Този въпрос беше посочен също така в резолюцията на Европейския парламент 
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относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на 

условията на труд в Европа, в която се посочва, че стратегията ЕС 2020 обръща 

внимание на нуждите на жените на пазара на труда. 

 

Изменение  21 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) При изпълнението на своите задачи 

платформата ще използва всички 

подходящи източници на информация, 

включително проучвания и 

многостранни проекти за 

сътрудничество, и ще взема предвид 

съответните инструменти и структури 

на Съюза, както и опита от съответните 

двустранни споразумения. Тя ще 

установи подходящо сътрудничество с 

Eurofound и EU-OSHA. 

(2) При изпълнението на своите задачи 

платформата отчита интегрирането 

на принципа на равенство между 

половете и използва всички подходящи 

източници на информация, включително 

проучвания и многостранни проекти за 

сътрудничество, и ще взема предвид 

съответните инструменти и структури 

на Съюза, както и опита от съответните 

двустранни споразумения. Тя 

установява подходящо сътрудничество 

с Eurofound, по-специално по 

отношение на разработването на 

интерактивна база знания като 

допълнителна задача на агенцията, 

EU-OSHA и EIGE. 

Обосновка 

Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено 

значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване 

на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни 

места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася 

до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на 

заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и 

достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж. 

 

 

Изменение  22 

Предложение за решение 

Член 5 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Всяка държава членка определя за 

член на платформата единично звено за 

контакт. Държавите членки могат да 

определят и един заместник на този 

член. 

1. Всяка държава членка определя за 

член на платформата единично звено за 

контакт. Държавите членки могат да 

определят и един заместник на този 

член. И в двата случая при 

назначаването се зачита балансът 

между половете. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Като наблюдатели в заседанията на 

платформата могат да участват 

представители на социалните партньори 

на междуотраслово равнище, както и 

на сектори с широко разпространение 

на недеклариран труд, съгласно 

процедурите, определени от техните 

организации. 

1. Като наблюдатели в заседанията на 

платформата могат да участват 

представители на социалните партньори 

на междуотраслово равнище, женски 

сдружения, представляващи сектори с 

широко разпространение на 

недеклариран труд, съгласно 

процедурите, определени от техните 

организации. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) максимум 8 наблюдатели, 

представляващи социалните партньори 

на междуотраслово равнище 

(разпределени поравно между 

организациите на работодателите и на 

работниците); 

a) максимум 8 наблюдатели, които да 

гарантират балансирано 

представителство на социалните 

партньори на междуотраслово равнище 

(разпределени поравно между 

организациите на работодателите и на 

работниците); 
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Изменение  25 

Предложение за решение 

Член 6 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) максимум 10 наблюдатели, 

представляващи социалните партньори 

от сектори с широко разпространение на 

недеклариран труд (разпределени 

поравно между организациите на 

работодателите и на работниците). 

б) максимум 10 наблюдатели, които да 

гарантират балансирано 

представителство на социалните 

партньори от сектори с широко 

разпространение на недеклариран труд 

(разпределени поравно между 

организациите на работодателите и на 

работниците). 

 

 

Изменение  26 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 1  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Комисията координира работата на 

платформата и председателства 

заседанията ѝ. 

1. Комисията координира работата на 

платформата. Работата на 

платформата се организира както 

следва:  

 а) всяко заседание на платформата се 

председателства от двама 

представители на нейните членове, 

които са мъж и жена от различни 

държави членки; 

 б) председателите се подпомагат от 

двама заместник-председатели, 

които са мъж и жена от различни 

държави членки; 

 в) председателите и заместник-

председателите образуват Бюрото; 

 г) Бюрото подготвя и организира 

работата на платформата 

съвместно със службите на 

Комисията, които играят ролята на 
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секретариат. 

 

 

Изменение  27 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) двугодишна работна програма на 

платформата, в която, наред с 

останалото, се определят с подробности 

задачите ѝ, и редовни доклади на 

платформата на всеки две години; 

б) двугодишна работна програма на 

платформата, в която, наред с 

останалото, се определят с подробности 

задачите ѝ, и редовни доклади на 

платформата на всеки две години, при 

изготвянето на които се отчита 

перспективата на равенството 

между половете; 

 

 

Изменение  28 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) създаването на работни групи по 

въпроси, определени в работните 

програми на платформата. Такива 

работни групи се разпускат веднага след 

изпълнението на техния мандат. 

в) създаването на работни групи, в 

които трябва да бъде гарантирано 

балансирано представителство, по 

въпроси, определени в работните 

програми на платформата. Такива 

работни групи се разпускат веднага след 

изпълнението на техния мандат. 

 

Изменение  29 

Предложение за решение 

Член 7 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Поотделно за всеки конкретен 

случай могат да бъдат канени експерти 

(3) Поотделно за всеки конкретен 

случай, или когато темата изисква 
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със специфична компетентност по 

конкретна точка от дневния ред, които 

да участват в обсъжданията в рамките 

на платформата или на работна група, 

ако това е полезно и/или необходимо. 

подход за интегриране на принципа на 

равенство между половете, могат да 

бъдат канени избрани в съответствие 

с принципите на равновесие между 

половете експерти със специфична 

компетентност по конкретна точка от 

дневния ред, които да участват в 

обсъжданията в рамките на платформата 

или на работната група, ако това е 

полезно и/или необходимо. 

Обосновка 

Докато въпросът за пола може би не е конкретна тема, която да се разглежда в 

рамките на платформата на ЕС, той може да се включи при анализа на други 

въпроси, ако последиците се считат за различни за мъжете и жените: участието на 

Европейския институт за равенство между половете би могло да гарантира подобен 

подход за интегриране на принципа на равенство между половете в платформата на 

ЕС. 
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