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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 съобщението на Комисията „Силна социална Европа за 
справедливи промени“ (COM(2020)0014) беше публикувано преди избухването на 
пандемията от COVID-19;

Б. като има предвид, че жените са непропорционално засегнати от пандемията от 
COVID-19, особено жените, работещи в несигурна заетост и в секторите, в които 
работят предимно жени, като здравеопазване, търговия на дребно или услуги за 
полагане на грижи; като има предвид, че прилагането на подходящи политики за 
постигане на равновесие между професионалния и личния живот и равното 
разпределение на отговорностите за полагане на грижи са абсолютно необходими 
за съвместяването на професионалния, личния и семейния живот и за 
улесняването на равното участие на жените на пазара на труда, тъй като жените 
продължават да бъдат основните полагащи грижи лица;

В. като има предвид, че жените, включително жените с увреждания, със 
здравословни проблеми, жените мигранти и жените от етническите малцинства, 
възрастните жени, жените с по-малко официални академични квалификации, 
самотните родители, жените, живеещи в селските райони, както и ЛГБТИК 
лицата са по-често подложени на множество и междусекторни форми на 
дискриминация;

Г. като има предвид, че жените са недостатъчно представени на ръководни позиции 
в икономическата и политическата сфера, на които се вземат решения относно 
политическите мерки в отговор на COVID-19; като има предвид, че жените следва 
да бъдат включени в процеса на вземане на решения, за да влеят повече 
перспективи, знания и опит, което би довело до по-добри резултати;

Д. като има предвид, че в резултат на пандемията от COVID-19 и мерките за 
справяне с нея, а именно изолацията в домашни условия и дистанционната работа, 
жените, живеещи в отношения, белязани от насилие, се оказват постоянно 
изложени на насилие, което води до увеличаване на броя на случаите на насилие 
срещу жени; като има предвид, че в редица европейски държави една от 
последиците от периода на мерките за изолация в домашни условия е бурното 
увеличаване с около 30% на случаите на основано на пола насилие и на 
вътрешносемейно насилие; като има предвид, че в световен мащаб през 
последните 12 месеца общо над 243 милиона жени на възраст между 15 и 49 
години са били обект на сексуално и/или физическо насилие;

Е. като има предвид, че макар и равенството между половете да е един от основните 
принципи на Европейския съюз, заложен в член 2 и в член 3, параграф 3 на 
Договора за Европейския съюз (ДЕС), в член 8 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) и в членове 21 и 23 от Хартата на основните права 
на ЕС, разликата в заетостта между жените и мъжете е 11,7%, разликата в 
заплащането – 15,7%, а разликата в пенсиите – 30,1%;
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Ж. като има предвид, че COVID-19 разкри дългогодишен проблем в областта на 
предоставянето на грижи в ЕС, по-специално във връзка с равновесието между 
професионалния и личния живот; като има предвид, че грижите трябва да се 
разглеждат цялостно в рамките на непрекъснат процес – от грижите за деца при 
извънучилищните занимания и грижите за хора с увреждания до грижите за 
възрастни хора; като има предвид, че повече от 50% от полагащите грижи лица на 
възраст под 65 години съчетават полагането на грижи със заетост, което е 
изключително трудна задача; като има предвид, че лицата, полагащи грижи, 
предпочитат по-скоро нискоквалифицирани и нископлатени работни места, които 
да могат да бъдат адаптирани към техния график за полагане на грижи, както и че 
те често са принудени да работят на намалено работно време или изцяло да се 
откажат от платения труд; като има предвид, че между 7% и 21% от лицата, 
полагащи неформални грижи, намаляват работното си време, а между 3% и 18% 
от тях се оттеглят от пазара на труда;

З. като има предвид, че в дома и на пазара на труда дискриминацията, основана на 
пола, може да доведе до неравномерно разпределение на ресурсите, като прави 
жените по-уязвими от мъжете по отношение на бедността и социалното 
изключване; като има предвид, че ако изпаднат в бедност, жените разполагат с по-
малко възможности да се избавят от нея;

И. като има предвид, че на равнището на ЕС 15% от домакинствата с деца са 
домакинства с един родител; като има предвид, че през 2017 г. средно 85% от тези 
домакинства са оглавявани от самотни майки, а 47% от домакинствата с един 
родител са били изложени на риск от бедност или социално изключване; като има 
предвид, че тези домакинства с един родител са засегнати непропорционално от 
пандемията от COVID-19;

Й. като има предвид, че бездомността сред жените представлява нарастващ проблем; 
като има предвид, че в контекста на кризата с COVID-19 жените, засегнати от 
бездомност, продължават да се сблъскват със специфични предизвикателства, тъй 
като живеят в центрове за настаняване и за временно настаняване, където са 
особено уязвими, що се отнася до разпространяването на болести, основаното на 
пола насилие и липсата на достъп до хигиена и здравни заведения;

К. като има предвид, че хоризонталната и вертикалната сегрегация на пазара на 
труда в ЕС все още са значителни, като жените са свръхпредставени в по-
нерентабилните сектори; като има предвид, че по-специално жените с несигурни 
трудови договори бяха засегнати от пандемията от COVID-19, тъй като те първи 
загубиха работните си места, което доведе до финансови последици за техните 
семейства и за икономическата им независимост, както и до недостатъчна 
социалноосигурителна защита по време на криза;

Л. като има предвид, че стартиращите предприемачи, 70% от които са мъже и 30% 
жени, и самостоятелно заетите лица, от които 34,4% са жени, бяха засегнати 
значително от кризата от COVID-19; като има предвид, че ценен източник на 
информация за лицата, отговорни за вземането на решения в Европа, би било 
актуализирано проучване, което да покаже краткосрочните, средносрочните и 
дългосрочните последици от COVID-19 за предприемачеството сред жените в ЕС-
27;
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М. като има предвид, че цифровото образование и цифровите умения са от ключово 
значение за адаптирането на европейската икономика и европейското общество 
към цифровия преход; като има предвид, че жените са по-слабо представени в 
секторите на ИКТ, науката, технологиите, инженерството и математиката 
(НТИМ), както и на изкуствения интелект (ИИ); като има предвид, че само 17% от 
специалистите в областта на ИКТ и 34% от завършилите висше образование в 
областта на НТИМ са жени; като има предвид, че в същото време жените в 
сектора на ИКТ печелят с 19% по-малко от мъжете; като има предвид, че по 
отношение на цифровите умения между мъжете и жените съществува разлика от 
11%, и като има предвид, че тази разлика е по-голяма по отношение на основните 
умения и особено сред лицата на възраст над 55 години; като има предвид, че 
предприемачеството сред жените засилва овластяването и социалното 
приобщаване на жените и стимулира заетостта, подкрепя диверсификацията на 
предприятията и стимулира иновациите и растежа; като има предвид, че 
потенциалът за справедлив преход разчита също така на новите екологични 
работни места в сектори, които често изискват високи цифрови умения и умения в 
областта на ИКТ;

Н. като има предвид, че се усилва натискът върху жените; като има предвид, че 
наложените по време на периода на изолация в домашни условия нови форми на 
труд, които могат да бъдат удължавани и които са за сметка на разделението 
между професионалния и личния живот, доведоха до бурното разпространение на 
нови форми на психически и сексуален тормоз както онлайн, така и офлайн; като 
има предвид, че по-голямата част от дружествата и правителствата не са въвели 
никакви мерки за противодействие на тези явления;

О. като има предвид, че жените са непропорционално засегнати от енергийна 
бедност и изпитват затруднения да плащат разходите си за потребление на 
енергия; като има предвид, че работната сила в енергийния сектор се състои 
основно от мъже (77,9%), а жените представляват едва 22,1%; като има предвид, 
че същата тенденция е валидна и за сектора на възобновяемите енергийни 
източници, където жените представляват по-малко от 30% от работната сила;

П. като има предвид, че вторият принцип на Европейския стълб на социалните права 
(ЕССП) утвърждава равното третиране и равните възможности между жените и 
мъжете по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията на 
заетост и напредъка в кариерата;

Р. като има предвид, че през този период на изолация в домашни условия жените 
трябваше да продължат да поемат по-голямата част от домакинската работа и 
възпитанието на децата; като има предвид увеличението на психическия стрес за 
жените вследствие на двойното, дори тройно увеличаване на задачите за деня; 
като има предвид, че неплатените отговорности за полагане на грижи забавят или 
пречат на професионалното развитие на жените и оказват слабо или никакво 
отражение върху професионалния живот на мъжете, което впоследствие създава 
разликата в заплащането и води до недостатъчното представителство на жените в 
някои сектори;

С. като има предвид, че цифровият и екологичният преход и демографските промени 
в обществото представляват както предизвикателства, така и възможности, и че 
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нашата стратегия по отношение на тях трябва да бъде социално справедлива и 
безпристрастна; като има предвид, че тази стратегия трябва да подкрепя, 
координира и допълва действията на държавите членки в областта на равното 
третиране;

Т. като има предвид, че жените вече бяха първите жертви на бедността в Европа; 
като има предвид, че тези жертви включват семейства с един родител – повече от 
80% от които се състоят от самотни майки – и са изложени на риск да живеят 
несигурно и да изпадат все повече в бедност; като има предвид, че по данни на 
НПО OXFAM 500 милиона души по света биха могли да изпаднат в бедност, 
което съответства на 10% от световното население, и че в повечето случаи ще 
бъдат засегнати жени;

У. като има предвид, че тази криза показа също така огромната липса на солидарност 
на европейско равнище; като има предвид, че понастоящем редица правителства 
използват пандемията като претекст, за да отменят не само ангажименти, поети в 
областта на околната среда, но и основните права на работниците и жените;

1. призовава Комисията да работи с държавите членки, за да постави ЕССП в 
центъра на програмите за икономическо възстановяване; настоява Комисията и 
Съветът да интегрират принципа на равенство между половете и бюджетирането, 
съобразено с равенството между половете, във всички аспекти на ЕССП с цел 
насърчаване на равенството между половете, на равните възможности и участието 
на жените на пазара на труда, с цел преодоляване на разликата в заетостта между 
мъжете и жените, както и с цел насърчаване на справедливи условия на труд, 
достъпна и устойчива социална закрила и участие на жените на всички равнища 
на процесите на вземане на решения; подчертава, че интегрирането на принципа 
на равенство между половете трябва да стане неразделна част от този план; 
призовава Комисията при представянето на този план да спазва принципа на 
субсидиарност, залегнал в Договорите;

2. призовава Комисията и държавите членки да прилагат политиките и рамките за 
социален диалог, необходими за постигане на напредък в екологичния преход към 
неутралност по отношение на климата, като не се допуска никой да бъде 
изоставен, което означава, че този процес ще бъде отворен за най-уязвимите и 
маргинализирани европейци, особено за жените, и ще повиши устойчивостта им, 
като чрез възприемането на приобщаващ подход се създава благоденствие за 
цялото общество , предоставя се подходяща защита на работниците и се създават 
качествени работни места;

3. призовава Комисията, Евростат, държавите членки и Европейския институт за 
равенство между половете (EIGE) редовно да събират групирани по пол и възраст 
данни относно COVID-19 и относно социално-икономическото въздействие на 
вируса; подчертава, че мерките за възстановяване трябва да се основават на 
групирани по полов признак данни, като се обръща специално внимание на 
областите, в които данните са оскъдни и не могат да бъдат сравнявани, за да се 
даде възможност за информирано вземане на решения на равнището на ЕС, на 
национално и регионално равнище;

4. отбелязва, че недостатъчното представителство на жените лишава енергийния 
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преход от редица различни таланти и по този начин възпрепятства 
трансформационната промяна, необходима за постигане на целите на Парижкото 
споразумение (глобални цели в областта на климата) и целите на ООН за 
устойчиво развитие; призовава за равно участие на жените в работната сила, което 
е важно за бизнеса, икономиката, социалното развитие и околната среда; 
подчертава, че наличието на разнородна работна сила дава по-добри резултати не 
само по отношение на повишения потенциал за творчество и иновации, но и по 
отношение на по-доброто вземане на решения и по-големите печалби;

5. призовава Комисията да наблюдава Европейската стратегия за равенство между 
половете (2020 – 2025 г.) и приканва държавите членки да приемат национални 
стратегии за равенство между половете въз основа на европейската стратегия като 
важен компонент на социално-икономическите мерки, предприети след кризата с 
COVID-19;

6. подчертава, че равенството между половете е не само основна цел за развитие 
сама по себе си, но също така повишава производителността на икономиката и 
подобрява перспективите на бъдещите поколения; подчертава значението на 
повишаването на дела на жените, които на местно равнище заемат ръководни 
длъжности, свързани с енергийния преход и кръговата нетоксична икономика, 
което може да спомогне за увеличаване на иновациите и рентабилността, за 
намаляване на риска и за подобряване на практиките за устойчивост;

7. подчертава, че е необходимо в правителствата, банковия сектор, дружествата, 
университетите и НПО да бъдат включени повече жени и млади хора, за да се 
прилага широк набор от стратегии, които да превърнат екологичния преход в по-
разнообразен и приобщаващ;

8. отбелязва, че жените имат решаваща роля за сектора на устойчивата енергия и за 
успешното постигане на по-бърз енергиен преход; подчертава, че е необходимо да 
бъдат привлечени повече жени, те да бъдат задържани и подпомагани в 
кариерното им развитие, както и че в областта на устойчивата енергетика е 
необходимо бъде въведен по-голям набор от различни умения;

9. призовава Комисията и Съвета да разгледат внимателно потребностите на жените 
с цел насърчаване на равенството между половете и улесняване на участието на 
жените на пазара на труда по време на кризата с COVID-19 и след нея; призовава 
за амбициозна стратегия за социални грижи и демографски план за подобряване 
на наличните и финансово достъпни висококачествени инфраструктури за грижи 
за деца, извънучилищни и дългосрочни грижи; настоятелно призовава държавите 
членки изцяло да транспонират и прилагат Директивата относно равновесието 
между професионалния и личния живот; приканва държавите членки и Комисията 
да използват всички полезни взаимодействия в съответните финансови 
инструменти на ЕС за развитието на необходимите инфраструктура и услуги за 
полагане на грижи; призовава Комисията и държавите членки да полагат всички 
усилия, включително като приемат разпоредбите на Конвенцията от Истанбул, за 
да се противопоставят на всички форми на насилие срещу жени, деца и възрастни 
хора, което се е увеличило значително вследствие на ограниченията, въведени с 
цел справяне с пандемията;
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10. призовава държавите членки, докато все още са в сила мерки за справяне с 
кризата, свързана с COVID-19, да въведат специален отпуск за лицата, полагащи 
грижи, и работещите родители, който да не може да се прехвърля и да е изцяло 
платен;

11. призовава Комисията да събере данни относно предоставянето на различни 
видове грижи, които да се използват за проучване, изследващо разликата между 
жените и мъжете по отношение на полагането на грижи, с цел да представи 
предложение за „Пакт за полагането на грижи в Европа“ за подпомагане на 
прехода към икономика на полагането на грижи; отбелязва, че „Пактът за 
полагането на грижи“ трябва да изгради полезни взаимодействия с правомощията 
на държавите членки и регионите, следва да има за цел подобряване на 
сътрудничеството и координацията и да гарантира съответни инвестиции и 
законодателство на равнището на ЕС, които да носят ползи;

12. настоятелно призовава Съвета и Комисията да гарантират, че интегрирането на 
принципа на равенство между половете и бюджетирането, съобразено с 
равенството между половете, са в центъра на всички мерки, свързани с 
възстановяването, като следва да се включат поуките, извлечени от кризата, 
предизвикана от COVID-19;

13. подчертава, че Комисията и Съветът трябва да се ръководят от принципа, че 
жените и мъжете следва да получават равно заплащане за равен труд и когато 
разработват мерки за реагиране на извънредното положение, свързано с COVID-
19, при които трябва да се интегрира принципът на равенство между половете; 
приветства ангажимента на Комисията да представи до края на 2020 г. 
обвързващи мерки по отношение на прозрачността в заплащането, за да се заеме с 
ефективното преодоляване на разликите в заплащането и пенсиите на жените и 
мъжете, като се има предвид, че икономическата независимост на жените беше 
възпрепятствана от кризата, както сочат първоначалните доклади; във връзка с 
това подчертава необходимостта Комисията и държавите членки да въведат мерки 
за борба със сегрегацията по пол в секторите, в които работят предимно жени, и 
за преодоляване на разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;

14. призовава държавите членки да транспонират и прилагат Директивата относно 
равновесието между професионалния и личния живот по навременен и ефективен 
начин, а Комисията – да наблюдава ефективно нейното прилагане; приканва 
държавите членки да проучат какви допълнителни мерки биха били необходими 
за гарантиране на постигане на по-добро равновесие между професионалния и 
личния живот на работещите родители, като се обърне дължимото внимание на 
домакинствата с един родител;

15. призовава Комисията да събере данни относно предоставянето на различни 
видове грижи (грижи за деца, за възрастни хора и лица с увреждания или лица, 
нуждаещи се от дългосрочни грижи), които да се използват за проучване, в което 
да се изследва разликата между жените и мъжете по отношение на полагането на 
грижи, с цел изготвяне на европейска стратегия за лицата, полагащи грижи; 
отбелязва, че подобна стратегия ще трябва да зачита правомощията на държавите 
членки, предвидени в Договорите, но ще има за цел да подобри сътрудничеството 
и координацията на всички мерки, които биха могли да бъдат от полза както за 
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лицата, полагащи неформални грижи в ЕС, така и за хората, за които те полагат 
грижи; подчертава, че сътрудничеството на европейско равнище, заедно с 
ефективното използване на средствата на ЕС, може да допринесе за развитието на 
качествени, физически и финансово достъпни грижи;

16. осъжда използването на пандемията като претекст за някои правителства да 
отстъпят от някои от основните права на работниците и жените; припомня 
неотменимото право на достъп до здравеопазване, както и правото на 
самоопределение по отношение на собственото тяло; поради това подчертава, че 
правата на репродуктивно здраве, на контрацепция и аборт трябва да бъдат 
гарантирани, включително чрез удължаване на законоустановената времева рамка 
за аборт; 

17. подчертава, че с нарастването на броя на семействата, в които работят и двамата 
родители, и на домакинствата с един родител възникват нови потребности от 
услуги за полагане на грижи за деца; изтъква значението на висококачествени, 
налични, достъпни и финансово достижими услуги за полагане на грижи за деца, 
за да се даде възможност на родителите да останат на пазара на труда или да се 
включат в него, както и за да се намали неравнопоставеността на половете по 
отношение на заетостта; подчертава обаче, че тези услуги за грижи за деца следва 
да се предлагат и за децата на родители, търсещи работа, както и за децата, които 
живеят в несигурно семейно положение;

18. подчертава, че с оглед на нововъзникващите демографски тенденции като 
застаряването на обществата, по-ниската раждаемост и съответния спад на 
населението в трудоспособна възраст, необходимостта от формални и 
неформални услуги за дългосрочни грижи става по-важна от всякога; посочва, че 
предоставянето на услуги и инфраструктура за полагане на грижи е от особено 
значение за жените, които често са по-ангажирани от мъжете както във 
формалните, така и в неформалните грижи за възрастни хора и/или лица с 
увреждания, по-голямата част от които също са жени; подчертава, че по 
отношение на лицата, полагащи неформални грижи, голямо значение имат 
благоприятните за семейството схеми за отпуск и гарантирането на 
социалноосигурителни права;

19. подчертава конкретния напредък, постигнат в областта на предоставянето на 
грижи, по време на мерките във връзка с COVID-19; във връзка с горепосоченото: 
призовава Комисията да служи като платформа за улесняване на обмена на най-
добри практики по отношение на качествени, достъпни и финансово достъпни 
услуги за полагане на грижи, както и по отношение на различните модели на 
услуги за полагане на грижи; настоятелно призовава Комисията да разгледа 
положението на лицата, полагащи неформални грижи, и да сподели най-добри 
практики относно това, как държавите членки узаконяват работата им по полагане 
на грижи;

20. призовава държавите членки да овластят жените в секторите на ИИ, ИКТ и НТИМ 
чрез достъпно, висококачествено, адаптирано към нуждите им цифрово 
образование и индивидуализирано обучение и развитие на умения, като се отчита 
цифровизацията на икономиката и на пазара на труда, за да се постигне баланс 
между половете; във връзка с това подчертава необходимостта да се предвидят не 
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само обучение и развитие на умения онлайн, но и специфично обучение в тази 
област; призовава Комисията да приеме конкретни мерки за интегриране на 
принципа на равенство между половете при изпълнението на стратегията за 
единния пазар и програмата в областта на цифровите технологии;

21. отбелязва със загриженост, че всички признаци показват, че съществува 
тенденцията дистанционната работа, насърчавана като една от мерките за 
ограничаване на разпространението на COVID-19, да се установи за постоянно на 
пазара на труда, както и че тя би могла сериозно да засегне условията на труд, 
особено за жените, тъй като работните часове подлежат на удължаване, като в 
същото време жените поемат домашни грижи и задачи; настоятелно призовава да 
се предприемат стъпки за спазване на законовите разпоредби чрез засилване на 
контрола върху спазването на работното време и насърчаването на здравословни 
и сигурни условия на труд и време за почивка в съответствие с трудовото 
законодателство;

22. отбелязва, че преходът към зелена енергия предоставя възможности за справяне 
със системната дискриминация, основана на пола, и дава възможност на 
обществата да се възползват от предимствата на по-разнообразна работна сила; 
призовава за включването на разнообразен набор от умения, включително 
строително инженерство, екология, маркетинг, преподаване и действия на 
общността;

23. подчертава създаването на настоящи и бъдещи възможности за професионално 
развитие и за кариера в партньорство с образователни институции, както и 
програми и политики за жени и момичета, които да ги приобщават и стимулират 
да заемат длъжности в областта на НТИМ и извън НТИМ;

24. призовава Комисията и държавите членки да предоставят равен достъп до 
технологии, образование, обучение, заетост, системи за социална закрила и 
здравеопазване за всички, като надлежно се отчитат потребностите на жените, 
подложени на множество форми на дискриминация, включително жените с 
увреждания и здравословни проблеми, жените, принадлежащи към расови и 
етнически малцинства, възрастните жени, жените, които не са преминали висше 
образование, самотните родители, жените, живеещи в селски и периферни 
райони, бежанците, както и ЛГБТКИ лицата, с цел увеличаване на техния 
потенциал на пазара на труда и участието им в социалния и гражданския живот, 
за да им се осигурят равни възможност на пазара на труда и да се премахне 
разликата в заплащането между жените и мъжете;

25. настоятелно призовава перспективата за равенство между половете да бъде 
включена в предстоящата стратегия за равенство на хората с увреждания от 
2021 г., като се отдаде дължимото внимание на подобряването на достъпа до 
пазара на труда чрез целенасочени мерки и действия;

26. подчертава необходимостта от интегриране на принципа на равенство между 
половете в политиките и програмите за обучение, тъй като най-засегнатите от 
кризата региони заслужават по-добро бъдеще, основано на устойчивост, 
равенство и социална справедливост;

27. призовава Комисията и държавите членки да гарантират участието на жените в 



AD\1217134BG.docx 11/14 PE657.285v02-00

BG

процеса на вземане на решения във връзка с политическите мерки в отговор на 
COVID-19;

28. призовава Комисията и Съвета да приемат задължителни политически мерки 
относно прозрачността на заплащането и минималната работна заплата;

29. призовава Комисията да възприеме специфичен подход към самотните майки, 
които са особено уязвими от икономическа гледна точка, тъй като те често 
печелят по-малко от мъжете и е по-вероятно да се оттеглят от пазара на труда, 
когато станат родители; призовава Комисията в този контекст да засили 
прилагането на съществуващите правни инструменти относно трансграничното 
събиране на издръжка, като същевременно повиши осведомеността в обществото 
относно тяхната наличност; настоятелно призовава Комисията да работи в тясно 
сътрудничество с държавите членки за идентифициране на практическите 
проблеми, свързани със събирането на издръжка в трансгранични ситуации, и да 
разработи инструменти за ефективно прилагане на задълженията за плащане;

30. призовава държавите членки да постигнат съществен напредък за преодоляване 
на разликата, която съществува в заплащането на жените и мъжете, като 
инвестират в несигурните сектори, в които работят предимно жени, а именно в 
секторите на грижите и на почистването, като подобряват условията на труд и 
настояват за по-голямо икономическо и социално признание на този труд;

31. настоятелно призовава държавите членки да деблокират преговорите по 
директивата относно жените в управителните съвети и директивата за борба с 
дискриминацията;

32. приветства ангажимента на Комисията да представи до края на 2020 г. 
задължителни мерки за прозрачност по отношение на заплащането; във връзка с 
това подчертава значението на пълното сътрудничество и участие на социалните 
партньори и всички заинтересовани лица;

33. призовава държавите членки да подобрят плановете си за споделено и 
справедливо разпределение на отговорностите за полагане на неплатени грижи, а 
именно грижите за деца и възрастни хора, като следват добри практики и 
ефективни примери;

34. призовава Комисията и държавите членки да признаят значителната стойност за 
обществото на полагащите грижи работници, които бяха на предна линия по 
време на пандемията от COVID-19, за да се подобрят техните условия на труд и да 
се извърши преоценка на тези професии с участието на социалните партньори и 
чрез колективно договаряне;

35. призовава държавите членки да гарантират, че работодателите и публичните 
администрации създават ефективна структура за предотвратяване и борба с 
насилието срещу жени по време на дистанционна работа, извършвано от техни 
служители или спрямо тях;

36. подчертава факта, че в цяла Европа семействата с един родител са по-уязвими от 
други семейства, що се отнася до бедност и несигурност; поради това призовава 
за засилване на тяхната социална закрила, увеличаване на семейните им надбавки 
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и осигуряване на достъпа им до обществени услуги, включително жилищно 
настаняване; призовава за предприемане на спешни мерки за защита на най-
бедните и най-уязвимите жени, включително семействата с един родител, за да им 
се даде възможност да имат по-голяма сигурност в живота си;

37. призовава държавите членки да гарантират, че подходящата социална и 
финансова подкрепа е насочена и към лицата в несигурно положение, 
включително жените, изложени на риск от бедност, или тези, които живеят в 
бедност, които са бездомни или застрашени от социално изключване;

38. настоятелно призовава за провеждане на амбициозни политики по отношение на 
най-уязвимите групи, като бежанци, мигранти, роми и др.; 

39. подчертава необходимостта цифровата грамотност да се подкрепи чрез 
образование и да се предоставят ресурси за преодоляване на цифровото 
разделение, станало явно в резултат на внезапното преминаване на трудовата 
заетост и училищното обучение, както и на редица услуги и съоръжения, към 
дистанционни методи на работа;

40. насърчава държавите членки да следват насоките на Комисията за заетостта в ЕС, 
включително за борбата с несигурната заетост, която често засяга повече жени, 
отколкото мъже, като отдават дължимото внимание на своите национални модели 
на пазара на труда; приканва Комисията да проучи условията на труд на 
работниците през платформи, за да предложи подобрения на тяхното конкретно 
положение, като се има предвид фактът, че пандемията от COVID-19 може само 
да засили отрицателните тенденции в тяхната заетост;

41. подчертава промените, които справедливият преход внася на пазара на труда и 
разпределението на новите екологични работни места; призовава Комисията и 
държавите членки да разработят стратегии за гарантиране на достъпа на жените 
до нови екологични работни места и за намаляване на неравнопоставеността 
между жените и мъжете по отношение на заетостта в сектора на енергията от 
възобновяеми източници.
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