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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че Комисията ще представи предложение за обвързващ 

европейски стълб на социалните права, който следва да гарантира ключови 

социални права, по-конкретно равенство между половете; като има предвид, че 

следва да се обърне специално внимание на групите, които са изправени пред 

множество форми на дискриминация, като например лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица, в рамките на системите за 

социално осигуряване, програмите за социално подпомагане и обществените 

услуги; 

Б. като има предвид, че социалните права са част от правата на човека и са заложени в 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

В. като има предвид, че спазването на основните права е съществена предпоставка, за 

да бъде обществото социално справедливо; 

Г. като има предвид, че жените все още са обект на многобройни форми на 

дискриминация в ЕС и все още не са достатъчно представени във всички сфери на 

вземането на решения; 

Д. като има предвид, че в рамките на проучването сред лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица в ЕС се констатира, че 

лесбийките и бисексуалните и трансполовите жени са изправени пред 

непропорционално голям риск от дискриминация въз основа на своята сексуална 

ориентация или полова идентичност; 

Е. като има предвид, че равенството между половете е заложено в Договорите на 

Европейския съюз и в Хартата на основните права на ЕС и че то е основна ценност 

на ЕС; като има предвид, че въпреки това жените продължават да бъдат по-слабо 

представени на трудовия пазар като цяло, като делът на заетостта сред мъжете е 

75,6% в сравнение с 64,5% сред жените, и че жените са все още твърде силно 

представени в сферата на работата на непълно работно време и в най-

нископлатените сектори, като освен това те получават по-ниски почасови надници, 

което води до разлика в заплащането на жените и мъжете от 16% и допринася за 

разликата в пенсиите между половете от 39%, като в това отношение се наблюдават 

значителни различия между държавите членки; като има предвид, че в рамките на 

процедурите за наемане на работа в държавите членки все още често се наблюдава 

основана на пола дискриминация, въпреки факта, че жените превъзхождат мъжете 

по отношение на образователната степен, която са завършили; 

Ж. като има предвид, че икономическите кризи и мерките за бюджетни ограничения 

засегнаха непропорционално жените, и по-специално младите жени и жените, 

страдащи от множествена дискриминация; като има предвид, че в ЕС 

феминизирането на бедността, което се дължи също така на заеманите от жените 

нископлатени работни места, все още съществува като явление, и като има предвид, 
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че нарастващият риск от бедност и социално изключване за жените, особено за 

самотните майки и децата, живеещи в условия на бедност, е тясно свързан с 

бюджетните съкращения в рамките на обществените услуги, например 

здравеопазването, образованието, социалните услуги и социалните престации; 

З. като има предвид, че социалните права, услугите и подходящите доходи са въпроси, 

свързани с пола, тъй като по-голям дял от жените извършват нископлатен труд, са 

изложени на по-висок риск от бедност, зависят в по-голяма степен от социални 

услуги, както публични, така и частни, изпълняват традиционната роля на лице, 

полагащо грижи за децата и за по-възрастните членове на семейството, и поемат 

основната отговорност за нуждите на домакинството, което като цяло води до по-

ниски пенсии за жените; 

И. като има предвид, че напредъкът по отношение на постигането на равенство между 

половете се извършва бавно, а преодоляването на разликата в заетостта между 

жените и мъжете е обусловено от зачитането на основни социални права и 

предоставянето на основни социални услуги; 

Й. като има предвид, че населението в Европа застарява, като жените имат по-дълга 

продължителност на живота, но здравословното им състояние е по-лошо в 

сравнение с мъжете, а по-възрастните жени се сблъскват с множествена 

дискриминация, включително въз основа на възрастта, пола, здравословното 

състояние и наличието на увреждания; 

К. като има предвид, че според Международната организация на труда по-голямата 

част от работниците и служителите, заети в сектора на домашния труд, 

включително в сектора на услугите за полагане на грижи, са жени; 

Л. като има предвид, че целите от Барселона от 2002 г. далеч не са постигнати, 

въпреки че в Хартата на основните права се заявява, че децата имат право на 

закрила и грижи, и че тази ситуация оказва драстично въздействие върху участието 

на жените в пазара на труда, равенството между половете, равновесието между 

професионалния и личния живот и бедността сред жените; 

М. като има предвид, че борбата за постигане на равновесие между личния и 

професионалния живот е особено трудна за самотните родители, по-голямата част 

от които са жени; като има предвид, че в 28-те държави членки 34% от самотните 

майки са изложени на риск от бедност и че децата от тези семейства са изложени на 

непропорционално висок риск от предаване на бедността между поколенията; 

Н. като има предвид, че насилието срещу жени представлява нарушение на основните 

права, което засяга всички слоеве на обществото, независимо от възрастта, 

образованието, доходите, социалното положение или държавата на произход или 

пребиваване, и че то представлява съществена пречка пред равенството между 

жените и мъжете; 

О. като има предвид, че изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ във 

връзка с борбата срещу бедността изисква да се даде амбициозен политически 

тласък и да се предприемат драстични действия, като се вземе под внимание 

феминизирането на бедността; като има предвид, че целите във връзка с борбата 
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срещу бедността не могат да бъдат изпълнени, ако не бъде преодоляно социално-

икономическото неравенство между половете; 

П. като има предвид, че жените все още са изправени пред дискриминация, що се 

отнася до достъпа до работа и запазването на работното място, както и пред 

лишаване от трудови права, по-конкретно поради бременност и майчинство; 

Р. като има предвид, че на европейските пазари на труда се наблюдава сегрегация въз 

основа на пола; като има предвид, че Комисията също отчете това в своето 

съобщение от 8 март 2016 г. относно европейския стълб на социалните права 

(COM(2016)0127, приложение I), отбелязвайки, че „жените все така са по-слабо 

представени в заетостта, твърде силно представени в сферата на почасовия труд и в 

нископлатените сектори и получават по-ниски почасови надници“, дори когато 

извършват равностоен труд, „въпреки че превъзхождат мъжете по образователна 

степен“; 

С. като има предвид, че достъпът на жените до пазара на труда е фактор, оказващ 

въздействие върху икономическия растеж; като има предвид, че според 

заключенията на оценката на европейската добавена стойност намалението с един 

процентен пункт на разликата в заплащането на жените и мъжете ще доведе до 

увеличаване на икономическия растеж с 0,1%1; 

1. призовава в европейския стълб на социалните права да се включи обвързващ 

механизъм както за прилагане, така и за мониторинг на съществуващите и 

актуализираните социални права, особено що се отнася до равните възможности, 

включително участието на жените в пазара на труда, заемането от жени на 

ръководни длъжности и длъжности в управителните съвети, справедливите условия 

на труд, несигурните работни места и подходящата и устойчива социална закрила 

на жените; призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за 

установяването на най-подходящите мерки за преодоляване на разликата в пенсиите 

между жените и мъжете; 

2. подчертава, че сред основните пречки пред по-голямото участие на жените в пазара 

на труда са липсата на подходящи политики за постигане на равновесие между 

професионалния и личния живот, неблагоприятното данъчно облагане на лицата с 

по-нисък доход в семейството и твърде високото данъчно облагане на доходите от 

труд, както и стереотипите по отношение на разпределението на задълженията в 

домакинството, ролята на жените в обществото и избора на образование и 

професия; освен това подчертава, че много от държавите членки не предлагат 

достатъчно възможности или стимули за ползването на отпуск по семейни причини 

от мъжете, като по този начин жените са принудени да поемат грижите за членове 

на семейството, което съответно оказва въздействие върху равнището на заетост на 

жените; 

3. счита, че насърчаването на участието на жените в пазара на труда и на тяхната 

икономическа независимост е от ключово значение за постигането на целта на 

„Европа 2020“ от 75% обща заетост и че то би повишило значително БВП; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-

JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf 
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съответно призовава Комисията и държавите членки да укрепят политиките и да 

увеличат инвестициите в подкрепа на висококачествената заетост на жените, по-

специално в сектори и на длъжности, при които се наблюдава непропорционално 

ниско представителство на жените, например науките, технологиите, 

инженерството и математиката (НТИМ) и секторите на „зелената“ икономика, или 

на висши ръководни длъжности във всички сектори; 

4. отново заявява, че включването на социалните показатели в целите и процедурите 

за икономическо управление, по-конкретно в европейския семестър, по никакъв 

начин не променя основните цели на тези механизми; 

5. подчертава, че е необходимо равновесието между професионалния и личния живот 

да бъде гарантирано като всеобщо основно право в духа на Хартата на основните 

права на Европейския съюз, като се предвидят мерки без каквато и да е 

дискриминация; 

6. подчертава, че е необходимо да се вземе под внимание множествената 

дискриминация, с която се сблъскват специфични групи жени, включително, но не 

само, жените мигранти, жените с увреждания, лесбийките и бисексуалните, 

трансполовите и интерсексуалните жени, жените, които произлизат от малцинства, 

и възрастните жени; 

7. призовава Комисията да включи принципа на равенство между половете като 

неразделна част от европейския стълб на социалните права и да включи 

систематичните оценки на въздействието върху половете като част от оценката на 

съответствието по отношение на основните права; 

8. припомня, че равновесието между професионалния и личния живот е широко 

понятие, което обхваща всички основни политики от законодателно и 

незаконодателно естество, насочени към насърчаването на подходящо и 

пропорционално равновесие между различните аспекти на живота на хората; счита, 

че постигането на действително равновесие между професионалния и личния живот 

изисква надеждни, хоризонтални, структурни, последователни и всеобхватни 

политики, включително стимули и ефективни мерки за постигане на равновесие 

между работата, полагането на грижи за членове на семейството, отделянето на 

време за семейството и личностното развитие; 

9. призовава за своевременно одобрение и прилагане на Директивата за борба с 

дискриминацията, като признава необходимостта от особена чувствителност и 

целенасочени действия за противодействие срещу многобройните равнища на 

дискриминация, както и необходимостта от инструменти за справяне с 

дискриминацията хоризонтално във всички сектори на обществото; 

10. в този контекст изразява съжаление, че не е приета стратегия на ЕС за равенство 

между половете за периода 2016 – 2020 г., и споделя заключенията на Съвета 

относно равенството между половете от 16 юни 2016 г., като подобно на Съвета 

призовава Комисията да придаде по-формален характер на своя стратегически 

ангажимент по отношение на равенството между половете за периода 2016 – 2019 

г., като го приеме под формата на съобщение; 
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11. призовава за подновяване на усилията за прилагане на Директивата за равно 

третиране в областта на заетостта с цел насърчаване на многообразието и борба 

срещу стереотипите и дискриминацията на работното място; 

12. призовава Комисията и държавите членки да въведат бюджетиране, съобразено с 

принципа на равенство между половете, като инструмент, чрез който да се 

гарантира, че бюджетните решения отчитат равенството между половете и са 

насочени към преодоляване на разликите във въздействието върху половете; 

13. призовава Комисията да активизира усилията си за увеличаване на 

представителството на жените в процеса на вземане на решения в политическата и 

икономическата сфера, като възприеме двоен подход, съчетаващ интегриране на 

принципа на равенство между половете и целенасочени мерки; 

14. призовава за разработване на всеобхватна и ефективна рамка на социалната 

политика, която да е чувствителна към аспектите на пола и да насърчава 

съгласуваността между социалната политика, политиката в областта на заетостта и 

макроикономическата политика, като принципът на равенство между половете се 

интегрира по последователен начин; призовава Комисията и държавите членки да 

включат съгласуваността на политиките в проучванията на въздействието на 

социалната и икономическата политика; 

15. призовава Комисията да подобри събирането, анализа и разпространението на 

изчерпателни, сравними, надеждни и редовно осъвременявани данни относно 

участието на жените в процеса на вземане на решения; 

16. изразява съжаление относно факта, че предложението от 2012 г. за директива на 

Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред 

директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 

търговия, и свързани с това мерки продължава да бъде блокирано, и призовава 

Съвета най-накрая да приеме обща позиция по това предложение; 

17. призовава Комисията да използва и да насочи по-добре Програмата в областта на 

цифровите технологии и Стратегията за цифров единен пазар, с оглед да се 

преодолее голямата неравнопоставеност на половете в сектора на ИКТ, да се 

насърчат образованието и обучението на жените и момичетата в областта на ИКТ, 

да се повиши осезаемото присъствие на жените в цифровия свят, да се повишат 

равенството между половете и участието на жените чрез по-добър достъп до 

финансиране и чрез подкрепа за организациите на гражданското общество и 

организациите на жените с цел приобщаващият интернет да се превърне в реалност; 

18. настоятелно призовава Комисията да изготви пакет от законодателни и 

незаконодателни мерки във връзка с равновесието между професионалния и личния 

живот с оглед на постигането на равенство между половете, включително да 

преразгледа директивите относно отпуска по майчинство и родителския отпуск и да 

предложи директиви за отпуска по бащинство и за отпуска на лицата, полагащи 

грижи за други лица; подчертава, че законодателните предложения следва да 

включват равенството между мъжете и жените като правно основание; 

19. изразява съжаление относно все още съществуващата разлика в заплащането и в 
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пенсиите на жените и мъжете, която представлява нарушение на основния принцип 

на равно заплащане за равен труд на жените и мъжете, заложен в член 157 от 

ДФЕС; призовава ЕС и държавите членки, в сътрудничество със социалните 

партньори и организациите за равенство между половете, да определят и да 

приложат политики за премахване на разликата в заплащането и в пенсиите на 

жените и мъжете; 

20. призовава за насочване на вниманието към новите прояви на бедността, засягащи 

най-уязвимите социални групи, сред които жените са изложени на най-голям риск 

от социално изключване, например уязвимите възрастни, семействата, изложени на 

риск от бедност, и работниците и служителите с ниски доходи, по отношение на 

които европейските социални политики следва да разполагат с иновативни 

превантивни и активни инструменти; 

21. настоятелно призовава Комисията да представи на Съвета за одобрение европейска 

рамкова директива за програма и политика за лицата, полагащи грижи; 

22. подчертава, че гъвкавите форми на работа, включително работата от разстояние, 

които станаха възможни вследствие на напредъка в цифровите технологии, също 

могат да спомогнат за постигането на равновесие между професионалния и личния 

живот; 

23. призовава държавите членки да постигнат по ефикасен начин целите от Барселона в 

срок до 2020 г. и да подкрепят рамката от 2014 г. за качество на образованието и 

грижите в ранна детска възраст; 

24. призовава Комисията и държавите членки да въведат цели относно грижите за 

възрастни хора, лица с увреждания и други лица, нуждаещи се от постоянни грижи, 

подобни на целите от Барселона и придружени от инструменти за мониторинг, с 

които следва да се измерва качеството и достъпността, включително финансовата 

достъпност; призовава Евростат, Европейската фондация за подобряване на 

условията на живот и труд и Европейския институт за равенство между половете 

(във връзка с неговия индекс за равенство между половете) да събират 

необходимите данни и да извършват проучвания в подкрепа на тази дейност; 

25. призовава да се създаде европейска рамка за качество на дългосрочните грижи, въз 

основа на Европейската рамка за качеството на дългосрочните грижи, с оглед на 

развитието на качествени услуги за полагане на грижи, които да удовлетворяват 

всички нужди, включително в най-сложните случаи, като се насърчава 

възможността лицата, нуждаещи се от грижи, да водят независим живот възможно 

най-дълго; 

26. подчертава факта, че само малка част от мъжете ползват правото си на родителски 

отпуск; поради това призовава да бъдат предприети конкретни действия за 

преминаване към права на родителски отпуск, които по възможност да бъдат лични 

и непрехвърляеми; 

27. подчертава, че рискът от бедност и социално изключване сред децата е тясно 

свързан с положението на техните родители на пазара на труда и с техните 

социални обстоятелства; 
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28. отбелязва, че делът на жените, извършващи труд на несигурни работни места, в т.ч. 

високо равнище на работни места на непълно работно време, нископлатени работни 

места и работни места на срочни договори и по договори за „нула часове“, е 

непропорционално висок и че много от тези жени се насочват към такъв вид работа 

не по свой избор; припомня в този контекст, че равенството между мъжете и жените 

може да бъде постигнато единствено чрез справедливо разпределяне на платения и 

неплатения труд, както и на професионалните и семейните отговорности и 

отговорностите за полагане на грижи; 

29. подчертава значението на схемите за минимални доходи с оглед на борбата срещу 

бедността; съответно призовава Комисията да извърши оценка на начина и на 

средствата за осигуряване на подходящ минимален доход над прага на бедност от 

60% от националния среден доход във всички държави членки; 

30. препоръчва да се установят национални прагове на възнагражденията посредством 

законодателството или колективното договаряне, като целта е те да съответстват на 

най-малко 60% от съответната национална средна работна заплата и да надвишават 

заплатата на национално или регионално равнище, гарантираща жизнен минимум; 

31. призовава за преразглеждане на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на принципа 

на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на 

заетостта и професиите и за включване, наред с другото, на задължително изискване 

към дружествата да разработят мерки или планове относно равенството между 

половете, включително действия за премахване на сегрегацията, премахване на 

трайните различия между половете по отношение на заплащането и пенсиите, 

развитие на системите на заплащане и мерки в подкрепа на професионалното 

развитие на жените; отново изтъква, че е важно държавите членки да включат в 

своето национално законодателство недвусмислена забрана на всякаква 

дискриминация, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност; 

счита, че настоящата правна защита, предоставяна от директивата, следва да се 

разшири, така че да обхване всички трансполови лица; призовава да се обърне 

възможно най-голямо внимание на равновесието между половете при 

разработването на модели за консултиране, участие и информиране на работниците 

в рамките на процесите на управление на предприятията; 

32. отбелязва, че борбата срещу разликата в заплащането и в пенсиите на жените и 

мъжете е от основно значение за изграждането на едно социално справедливо 

общество, характеризиращо се с равенство между половете, и поради това отново и 

настоятелно отправя своя призив към държавите членки най-накрая да започнат 

активно да изпълняват препоръката на Комисията относно укрепването на принципа 

на равно заплащане на мъжете и жените посредством прозрачност и непрекъснати 

утвърдителни действия, за предпочитане чрез законодателни средства, и да въведат 

мерки за прозрачност на заплащането и неутрални по отношение на половете 

системи за професионално оценяване; 

33. отправя искане да се обърне специално внимание на запазването и възстановяването 

на функцията за справедливост на пенсиите в рамките на социалната сигурност при 

извършването на пенсионни реформи, включително чрез начисляване на кредити за 

полагане на грижи в рамките на пенсионните схеми и осигуряване на възможност за 
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по-гъвкав преход от работа към пенсиониране; 

34. призовава да се предприемат реални действия за премахване на разликата в 

заплащането на жените и мъжете, която оказва отрицателно въздействие върху 

социалното и икономическото положение на жените; призовава да се предприемат 

действия за разработване на модели за намаляване на разликата в пенсиите между 

мъжете и жените, която произтича от разликите в областта на заетостта и разликата 

в заплащането на жените и мъжете и от факта, че не се взема под внимание времето, 

отделено за полагане на грижи за деца и за други членове на семейството; 

35. препоръчва да се гарантира високо равнище на защита на работниците и 

служителите срещу всички рискове, които могат да възникнат на работното място, 

въз основа на принципа на предпазните мерки; 

36. препоръчва да се осигури подходяща защита за нарастващия брой работници и 

служители с нетипична форма на заетост в рамките на европейските системи за 

социално осигуряване; 

37. припомня, че европейският стълб на социалните права няма да доведе до желаните 

резултати, ако не бъдат вложени социални инвестиции, най-вече в достъпни 

висококачествени заведения за грижи за деца и други лица, нуждаещи се от 

постоянни грижи, на достъпни цени и в мерки за борба срещу основаната на пола 

дискриминация, с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския 

фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ); подчертава, че е важно гаранцията за младежта да разполага с 

ресурси и да предвижда конкретни мерки за младите жени, с цел да се подпомогне 

тяхната интеграция на пазара на труда, особено в области, в които според 

социалните показатели е налице значителен дисбаланс между половете; 

38. отново изтъква, че макроикономическите политики, предвиждащи бюджетни 

ограничения и структурни реформи, които насърчават съкращенията в публичния 

сектор, оказват непропорционално голямо въздействие върху жените и момичетата, 

потискат икономическия растеж и задълбочават бедността и социалното 

изключване; отново отправя призив към Комисията и държавите членки да 

пренасочат своя макроикономически подход към насърчаване на социалните 

инвестиции за устойчив и приобщаващ растеж в публичния сектор, което би било от 

полза за най-уязвимите членове на обществото, особено жените и момичетата; 

39. подчертава, че ЕС е обвързан по силата на Договора за Европейския съюз (ДЕС) да 

се бори срещу социалното изключване и дискриминацията и че в ДФЕС 

премахването на неравенството и насърчаването на равенството между жените и 

мъжете са утвърдени като цели на ЕС; подчертава, че принципът на равенство не 

възпрепятства по никакъв начин запазването или приемането на мерки, 

предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо представения пол, както 

се посочва в член 23 от Хартата на основните права; 

40. призовава за приемането и своевременното прилагане на Европейския акт за 

достъпността; 

41. изразява дълбоко съжаление поради факта, че Съветът все още не е приел 
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предложението от 2008 г. за директива за прилагане на принципа на равно 

третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация; посреща със задоволство факта, че 

Комисията отдава приоритетно значение на тази директива, и отново отправя 

призив към Съвета да приеме предложението възможно най-скоро; 

42. препоръчва жилищата да бъдат приспособими към потребностите на застаряващото 

население, за да се гарантира, че възрастните хора могат да останат да живеят 

вкъщи толкова дълго, колкото желаят; 

43. отбелязва, че жените и момичетата са непропорционално засегнати от бедност и 

социално изключване, и призовава да се даде нов политически тласък с оглед на 

приемането на амбициозна европейска стратегия за борба срещу бедността, както и 

да се поеме нов ангажимент за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ 

във връзка с борбата срещу бедността; настоятелно призовава държавите членки да 

разработят подробни национални стратегически планове за борба срещу бедността, 

а Комисията да постави акцент върху намаляването на бедността в рамките на 

европейския семестър; 

44. подчертава, че насилието срещу жени представлява системно посегателство срещу 

основните права; съответно призовава ЕС и неговите държави членки да 

ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и 

борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул) 

възможно най-скоро и отново отправя призив към Комисията да представи 

предложение за директива на ЕС относно насилието срещу жени и насилието, 

основано на пола; 

45. осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу лесбийки, гейове, 

бисексуални, трансполови и интерсексуални лица; 

46. призовава Комисията и държавите членки да включат мерки за закрила на жените и 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица от 

тормоз на работното място; 

47. призовава показателите и целите, свързани с европейския стълб на социалните 

права, да бъдат съобразени с аспектите на пола;  

48. призовава Комисията и държавите членки да ангажират социалните партньори и 

гражданското общество по отношение на политиките за равенство между половете; 

подчертава значението на подходящото финансиране за подобни политики, на 

колективните споразумения и на колективното договаряне с оглед на борбата срещу 

дискриминацията и насърчаването на равенството между половете на работното 

място, както и на научните изследвания и обмена на добри практики. 
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