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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 равенството между жените и мъжете и недискриминацията 
са сред основополагащите ценности на Европейския съюз, както е изразено в 
Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския 
съюз;

Б. като има предвид, че равните възможности, произтичащи от гореспоменатото 
законодателство, трябва да продължат да бъдат насърчавани с цел намаляване на 
неравенствата;

В. като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е 
важен инструмент за интегрирането на равнопоставеността между половете във 
всички политики, мерки и действия на ЕС, включително политиките в областта на 
пазара на труда и социалните политики, за насърчаване на равните възможности и 
за борба с всички форми на дискриминация спрямо жените;

Г. като има предвид, че европейският стълб на социалните права включва препоръки 
относно равенството между половете, равните възможности и активната подкрепа 
за заетостта;

1. отбелязва, че средната разлика в заплащането на жените и мъжете в ЕС е 16%, а 
средната разлика между жените и мъжете по отношение на заетостта е 11,5%, че 
жените са засегнати в по-голяма степен от гъвкави схеми на работа и нетипични и 
гъвкави договори (договори за нула часове, фиктивна самостоятелна заетост, 
временна заетост, работа на непълно работно време и т.н.), отколкото за мъжете, 
както и че жените е по-вероятно да работят във силно феминизирани, ниско 
платени и подценени сектори, отколкото мъжете, да изпитат бедността и 
несигурността и да попаднат в категорията на най-бедните работници, както и 
други междусекторни категории, като домакинствата с един родител, лицата, 
полагащи грижи за зависими лица, жените с увреждания и жените с ограничено 
образование или недостатъчна подкрепа от страна на службите за полагане на 
грижи; потвърждава, че колективното договаряне е решаващ фактор за 
премахване и преодоляване на неравенствата;

2. отбелязва, че след световната икономическа и финансова криза през 2008 г. 
бедността сред работещите в ЕС се е увеличила от 8% на 10%, както и че 
настоящата безпрецедентна световна пандемия от COVID-19 ще има по-големи 
икономически и финансови последици, които ще окажат пряко въздействие върху 
увеличаването на бедността, особено сред жените и най-уязвимите групи в 
обществото, тъй като последиците от нея ще бъдат усетени по-силно от 
работещите в сектора на услугите, туризма, хотелиерството и полагането на 
грижи, самостоятелно заетите лица с несигурни трудови условия, временните и 
сезонните работници и др., при които по-голям е делът на жените, както и 
различни други икономически сектори, които ще бъдат засегнати от загуба на 
работни места, намаления на възнагражденията и:или на работното време и от 
засилени нужди от полагане на грижи по време на пандемията;
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3. подчертава, че увеличаването на бедността сред жените има по-голямо 
въздействие върху обществото като цяло, тъй като жените обикновено са основно 
отговорни за закупуването на основни стоки и са от ключово значение за 
поддържането на домакинството; изразява загриженост относно въздействието, 
което това ще окаже върху детската бедност, и обръща внимание на факта, че през 
2017 г. децата в ЕС са били изложени на най-висок риск от бедност или социално 
изключване в сравнение с останалите възрастови групи; в тази връзка приветства 
ангажимента на Комисията за предоставяне на „гаранция за децата“;

4. изразява загриженост, че пандемията от COVID-19 и последвалият икономически 
спад ще засегнат непропорционално групите жени в неравностойно положение, 
включително, наред с другото, самотните майки, жените мигранти и жените с 
ниски доходи, несигурна заетост и работещи на непълно работно време, и ще ги 
изложи на риск от бедност, безработица, социално изключване и/или 
бездомничество; призовава Комисията да включи призмата на равенство между 
половете и да прилага интегрирането на принципа на равенство между половете 
във всички инициативи и допълнителни програми за финансиране от ЕС, по-
специално в инструмента на Европейския съюз за възстановяване и засилената 
многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., за да гарантира, че 
отговорът на пандемията от COVID-19 в областта на икономическата политика е 
съобразен със специфичните нужди и изживяванията на жените, както и да 
предложи специално финансиране за подпомагане на жените в несигурни и 
неформални сектори и да увеличи микрофинансирането на жени предприемачи;

5. отбелязва, че въпреки че равнищата на бедност сред жените се различават 
значително в отделните държави членки, рискът от бедност и социално 
изключване е висок в рисковите групи, към които спадат възрастните жени, 
самотните жени, жените с деца и самотните майки, жените бежанци и мигранти, 
както и цветнокожите жени, жените от етнически малцинства, хомосексуалните, 
бисексуалните и транссексуалните жени, както и жените с увреждания, като 
средната тенденция е жените да са изложени на по-голям риск от бедност и 
социално изключване, отколкото мъжете (22,8 % през 2018 г. в ЕС); отбелязва, че 
други междусекторни рискови фактори като неактивност, липса на услуги за 
полагане на грижи за деца и зависими членове на семейството правят някои 
специфични категории жени по-уязвими на рискове от бедност в сравнение с 
други;

6. подчертава, че един от всеки двама с мигрантски произход извън ЕС е изложен на 
риск от бедност или социално изключване, че равнищата на несигурна заетост са 
особено високи сред жените мигранти и бежанци, както и че лицата със зависим 
или нередовен статут са изправени пред изключително висок процент на бедност; 
подчертава, че четирима от всеки петима членове на ромската общност имат 
доходи под прага на бедността и че по-малко от една на всеки пет ромски жени 
(на възраст 16 и повече години) има работна заетост; подчертава, че 
дискриминацията по отношение на достъпа до образование, обучение и заетост и 
тяхното качество допринасят за тази реалност; призовава ЕС да работи съвместно 
с държавите членки за гарантиране на пълното прилагане на европейските и 
националните стандарти за работна заетост без каквато и да е дискриминация, 
включително чрез механизми за наблюдение, подаване на жалби и защита, които 
са ефективни, независими и достъпни за всички работници;
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7. посочва, че според Евростат понастоящем в държавите членки живеят в бедност 
64,6 милиона жени и 57,6 милиона мъже, което показва, че въздействието на 
бедността върху жените и мъжете е различно; отбелязва, че тези цифри показват 
колко жени са засегнати и че трябва да бъдат разгледани заедно с други 
показатели, като например възраст, продължителност на живота, неравенство в 
доходите, разлика в заплащането на жените и мъжете, вид домакинство и 
социални трансфери, за да се разбере тяхното пълно значение; подчертава, че 
степента на излагане на жените на бедност вероятно е подценена и призовава 
държавите членки да събират данни за бедността по начин, който отразява 
индивидуалното домакинство и личната действителност, заедно със съответните 
данни относно равенството, както и да извършват анализи по полове на 
статистиките и политиките относно бедността, тъй като не може да се приеме, че 
ресурсите се поделят поравно между мъжете и жените в рамките на 
домакинствата;

8. счита, че проституцията представлява сериозна форма на насилие и експлоатация, 
засягаща предимно жени и деца; призовава държавите членки да приемат 
конкретни мерки за борба с икономическите, социалните и културните причини за 
проституцията и да подкрепят мерки улесняване на социалното и професионално 
приобщаване на проституиращите лица;

9. отбелязва със загриженост, че бедността сред жените се увеличава с възрастта, 
главно в резултат на натрупването на различни неравенства през целия им 
професионален живот (неплатен труд за полагане на грижи поради майчинство и 
други отговорности за полагане на грижи), различията в заплащането и работното 
време през целия живот, като жените по-често са имали прекъснати, нетипични 
или на непълно работно време кариери, което води до по-ниски пенсии, различна 
пенсионна възраст за мъжете и жените в някои държави членки, както и факта, че 
повече възрастни жени живеят сами; отбелязва със съжаление, че разликата в 
пенсиите на мъжете и жените е около 39%, което е над два пъти повече от 
разликата в заплащането на жените и мъжете, което показва, че въздействието на 
неравенствата по отношение на заплащането постепенно се увеличава с времето; 
призовава държавите членки и Комисията да работят заедно за създаване на рамка 
на ЕС за схемите за минимални доходи и за прилагане на конкретни мерки за 
борба с риска от бедност и социално изключване за по-възрастните жени чрез 
повишаване на пенсиите на жените, за да съответстват на тези на мъжете, както и 
поддържат справедливи и основани на солидарността системи за социална 
сигурност, за да се гарантира справедлив и достоен доход след цял живот 
прекаран в работа;

10. подчертава, че борбата с бедността сред работещите може да започне с някои от 
нейните първопричини и компоненти, като например образованието, обучението 
и услугите за полагане на грижи, които са определящи и поради това трябва да 
бъдат взети под внимание при изготвянето на политиките;

11. подчертава, че бедността сред жените е многостранен проблем, който се влияе 
пряко от липсата на справедлива оценка на работата, която обикновено се 
извършва от жените, от въздействието на прекъсването на трудовата дейност 
върху повишенията и повишаването на пенсиите, от неравния достъп до сигурни 
трудови договори и качествени условия на труд, неравно поделяне на 
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незаплатените отговорности за полагане на грижи и домакинската работа и 
сегрегация в образованието, а впоследствие на пазара на труда, което води до това 
жените да заемат най-голям дял при нископлатените работници; във връзка с това 
отбелязва, че за да се намалят продължаващите неравенства и феминизирането на 
бедността трябва да се насърчават действия и политики в различни области и да 
се предприемат стъпки, от подобряване на образованието до гарантиране 
достъпността, приемливостта като цена и наличието на висококачествени услуги 
за гледане на деца, за да се подходи систематично към разликата в заетостта 
между жените и мъжете и сегрегацията на пазара на труда; в тази връзка отново 
призовава държавите членки бързо да транспонират и приложат в нейната цялост 
Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот;

12. призовава Комисията да въведе допълнителни инициативи, които 
благоприятстват създаването на работни места за жените, особено за жените, 
изправени пред множество форми на дискриминация, с оглед не само на 
намаляването на бедността, но и на насърчаването на качеството на заетостта и 
тяхната финансова независимост, като се избягва несигурността на работните 
места;

13. призовава Комисията и държавите членки да въведат инициативи за насърчаване 
на овластяването на жените чрез образование, професионално обучение и учене 
през целия живот, както и чрез достъп до финансиране, предприемачество сред 
жените и представителство на жените в ориентирани към бъдещето сектори, с цел 
да се гарантира достъп до висококачествена заетост; призовава по-специално за 
по-голямо насърчаване на предметите в областта на науките, технологиите, 
инженерството и математиката, цифровото образование, изкуствения интелект и 
финансовата грамотност, за да се противодейства на преобладаващите стереотипи 
и да се гарантира, че повече жени навлизат в тези сектори и допринасят за 
тяхното развитие;

14. подчертава редовния диалог с жените, изправени пред бедност, и лицата, 
отговорни за вземането на решения, посредством форуми на национално, 
регионално и европейско равнище за наблюдение на ефективността на 
настоящите политики/услуги и предлагане на решения;

15. отбелязва, че 70% от членовете на световната здравна и социална работна сила, 
като например лекари, медицински сестри и полагащи грижи работници, са жени; 
призовава Комисията и държавите членки да насочат публичните инвестиции към 
нуждите на жените, предоставящи здравни услуги, като например предпазни 
средства, включително санитарни продукти, и до значително повишаване на 
заплатите и подобряване на условията на труд в секторите с преобладаващо 
женско присъствие;

16. подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за НПО и 
подчертава необходимостта те да получат достъп до средства на ЕС, за да 
предоставят новаторски и ефективни услуги за борба с бедността;

17. отбелязва, че по-голямата част от търговците, техните служители и чистачи са 
жени и често получават само минималната работна заплата, като освен това 
отбелязва, че пандемията от COVID-19 ги е изложила на още по-голям риск от 
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бедност; подчертава спешната необходимост от удължаване на правата за платен 
отпуск, от работа от разстояние, работа на непълно работно време и подобрена 
социална закрила за жени, които са с несигурна заетост или вече са загубили 
работата си, както и спешната необходимост от създаване на мрежи за социално-
икономическа безопасност за жените с несигурна заетост или с несигурни 
договори;

18. подчертава необходимостта от осигуряване на достъп до грижи за деца за всички 
видове родители и семейства, които работят по предоставянето на основни 
услуги, както и от увеличаване на подкрепата за уязвими семейства, включително 
полагащите грижи за членове на семейството с увреждания;

19. призовава Комисията да представи отговор на равнище ЕС за разширяване на 
подкрепата за малките и средните предприятия, ръководени от жени, по време на 
кризата и след това;

20. призовава Комисията да представи възможно най-скоро предложения за 
премахване, наред с другото, на разликите в заплащането и в пенсиите на жените 
и мъжете, като насърчава принципа на равно заплащане за труд с равна стойност 
и приветства ангажимента си да представи предложение относно задължителните 
мерки за прозрачност на заплащането преди 2021 г., както е посочено в 
стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г., а също и да 
преразгледа, наред с другото, целите от Барселона и да проучи пенсионните 
кредити за прекъсвания на трудовата дейност, свързани с полагането на грижи, 
като всичко това ще спомогне за преодоляване на свързаната с пола бедност и за 
насърчаване на равните възможности и участието на жените на пазара на труда; 
освен това призовава Комисията да представи своевременно преразглеждане на 
Директива 2006/54/ЕО (Директивата за равно третиране) и да включи забрана за 
всякаква дискриминация, основана на сексуална ориентация, полова идентичност 
или промяна на пола;

21. призовава Комисията да представи възможно най-скоро амбициозна европейска 
стратегия за хората с увреждания за периода след 2020 г., която включва 
предложения за гарантиране на осведомеността относно законните права, 
включително правото на труд и правото на заетост на хората с увреждания, и 
мерки за насърчаване на интегрирането им на пазара на труда и насърчаване на 
равните възможности, като се обърне специално внимание на положението на 
жените с увреждания и начините за справяне с междусекторните форми на 
дискриминация;

22. призовава Комисията и държавите членки систематично да разглеждат и да водят 
борба с всички причини и форми на бедност сред работещите жени;

23. изразява съжаление, че работниците в сектора на полагането на грижи често са 
особено уязвими поради лошите условия на труд и липсата на адекватна социална 
и трудова закрила, особено на работниците, полагащи грижи по домовете, както и 
че тяхната роля традиционно бива подценявана; призовава Комисията да приеме 
стратегия на ЕС за полагането на грижи в отговор на социалното въздействие 
върху лицата с отговорности за полагане на грижи, които са непропорционално от 
женски пол; подчертава, че тази стратегия следва да изисква значителни 



PE650.376v03-00 8/10 AD\1211743BG.docx

BG

инвестиции в икономиката на полагане на грижи, да укрепва политиките за 
съвместяване на професионалните отговорности и отговорностите за полагане на 
грижи през целия живот на дадено лице и да запълва недостига на работна ръка, 
по-специално чрез обучение, признаване на уменията и по-добри условия на труд 
в тези сектори.
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