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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:

1. отбелязва, че разликата в заплащането на жените и мъжете в 28-те държави — 
членки на ЕС, възлиза на 15,7%, че жените са засегнати в по-голяма степен от 
нетипични и гъвкави договори (договори без задължение за определен брой 
часове, временна работа, работа на непълно работно време и др.), отколкото 
мъжете, и че жените е по-вероятно да изпаднат в бедност и да попаднат в 
категорията на най-бедните работници в резултат на тези договори с ниско ниво 
на сигурност;

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 на COVID-19 ще има още по-
големи икономически и финансови последици, които ще окажат пряко 
въздействие върху увеличаването на бедността, особено сред жените и другите 
най-уязвими групи в обществото, тъй като последиците от нея ще бъдат усетени 
най-силно от работещите в сектора на услугите, самостоятелно заетите лица, 
временните и сезонните работници и др., при които по-голям е делът на жените;

3. отбелязва, че въпреки че равнищата на бедност сред жените се различават 
значително в отделните държави членки, рискът от бедност сред рисковите групи, 
към които принадлежат възрастните жени, самотните жени и самотните майки, 
хомосексуалните, бисексуалните и транссексуалните жени, както и жените с 
увреждания, е един и същ;

4. посочва, че според Евростат понастоящем в държавите — членки на ЕС, живеят в 
бедност 64,6 милиона жени и 57,6 милиона мъже, което показва, че въздействието 
на бедността върху жените и мъжете е различно;

5. отбелязва със загриженост, че бедността сред жените се увеличава с възрастта, 
като разликата в пенсиите на жените и мъжете остава около 39%;

6. подчертава, че бедността сред жените е многостранен проблем, повлиян пряко от 
неравния достъп до собственост, прекъсването на професионалната кариера 
поради отглеждането и грижите за деца, полагането на грижи за болни и зависими 
лица и сегрегацията в образованието, а впоследствие и на пазара на труда, което 
означава, че жените съставляват най-големият дял от нископлатените работници;

7. призовава Комисията да внесе във възможно най-кратък срок предложения за 
премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете;


