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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи в предложението си за резолюция 
следните предложения:

 като взе предвид изследванията на Европейската фондация в Дъблин относно 
равновесието между професионалния и личния живот, заключенията на 
Европейския съвет в Лисабон през м. март 2000 г., насочени към увеличаване на 
общия процент на заетостта в ЕС до 70%, а процента на заетост при жените до 
повече от 60% до 2010 г., както и заключенията на Европейския съвет в Стокхолм 
от м. март 2001 г., които добавят междинна цел от 67% за общия процент на заетост 
и 57% за процентът на заетост при жените до 2005 г.,

А. като има предвид, че докладът на Комисията относно равенството между жените и 
мъжете – 2008 г.1 посочва, че въпреки устойчивото нарастване на участието на 
жените в трудовата заетост все още съществуват значителни предизвикателства по 
отношение на женската трудова заетост, по-специално продължаващите разлики в 
заплащането между жените и мъжете, продължаващата хоризонтална и вертикална 
сегрегация на пазара на труда, разпокъсването на професионалната кариера на 
жените и трудностите при съчетаването на професионалния и личния живот –
всички тези фактори възпрепятстват равното третиране в областта на образованието, 
по време на професионалния живот и след пенсионирането; като има предвид, че две 
трети от местата на непълен работен ден се заемат от жени и жените като цяло имат 
много по-несигурни трудово-правни отношения,

Б. като има предвид, че в европейската стратегия по заетостта не са оставени нито 
конкретни насоки по отношение на половете, нито стълбът, свързан с равните 
възможности,

В. като има предвид, следователно, че сравнителният преглед от 2007 г. на 27-те държави-
членки и три държави от ЕАСТ посочва, че въпросът за равнопоставеността на 
половете до голяма степен отсъства от политиките за трудова заетост,

Г. като има предвид, че дискриминацията срещу жените се наблюдава още при достъпа 
до обучение, особено в региони с висока безработица, където жените разполагат с 
по-малко възможности за достъп до добро обучение и в резултат от това до 
качествени работни места, въпреки че имат по-добра квалификация,

Д. като има предвид, че начинът на живот на жените се характеризира с разпокъсване 
на периодите на професионална кариера, което оказва въздействие върху 
способността на жените да стоят на работа и да напредват, прави ги потенциално по-
уязвими на пазара на труда и има дългосрочно въздействие върху осигуряването на 
пенсия,

                                               
1 Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – Равенството между жените и мъжете – 2008 г. (СОМ(2008)0010)
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Е. като има предвид, че стратегията за съчетаване на гъвкавост и сигурност повишава 
очакванията, но има нужда да бъде подобрена чрез приемане на подхода “етапи в 
живота” по отношение трудовата заетост; като има предвид, че не всички държави-
членки ще постигнат целите от Барселона до 2010 г.; като има предвид, че въпросът 
относно заведенията за грижи за зависими членове на семейството, които не са деца, и 
признаването на неофициалната квалификация все още не са включени в стратегиите 
по отношение на политиката,

Ж.като има предвид, че въпреки че в доклада на Комисията са включени подробни 
статистически данни относно равнищата на трудова заетост сред жените, тяхното 
образование и участието им в процеса на вземане на решения, както и относно 
равнището на бедност сред жените в ЕС в сравнение с мъжете, изцяло липсват 
данни, представени според наличието на увреждания, възраст, сексуална 
ориентация, етнически произход или религия, въпреки че положението на жените, 
които са изправени пред различни форми на дискриминация, е особено тежко;

1. призовава Комисията и държавите-членки да предприемат необходимите мерки за 
прилагане на равнопоставеността по отношение на половете във всички социални 
политики и политики, свързани с трудовата заетост и социалната сигурност, по-
специално по отношение на стратегията за съчетаване на гъвкавост и сигурност, както
и да се борят с всички форми на дискриминация;

2. припомня на Комисията нейната пътна карта 2006-2010 г. за равнопоставеност 
между жените и мъжете, като призовава Комисията и държавите-членки да си 
сътрудничат, по-конкретно с МСП, за да осигурят разработването на конкретни 
политики, които да постигат еднаква икономическа независимост за жените и 
мъжете, съчетаване на личния и професионалния живот, равно представителство в 
процеса на вземане на решения, изкореняване на всички форми на насилие, 
базирано на пола, и сексуален тормоз, както и премахване на половите стереотипи;

3. призовава държавите-членки изцяло да прилагат разпоредбите на общностното 
законодателство, които изискват равнопоставено отношение към мъже и жени по 
отношение на трудовата заетост, включително по отношение на достъп, условия на 
работа, гъвкаво работно време, професионален растеж и кариера, равно заплащане 
за равен труд и работа със същата стойност, уволнение, прехвърляне на тежестта на 
доказване в случаи на дискриминация на полова основа и сексуален тормоз и 
защита при бременност, майчинство и бащинство, както и за получаване на достъп 
до и осигуряване на достъпни качествени стоки и услуги, като например грижи за 
децата, грижи за възрастните хора и хората с увреждания и други зависими лица;

4. отбелязва, че въпреки относителния количествен напредък в областта на трудовата 
заетост при жените, данните на Комисията показват, че средната разлика между 
заетостта на мъжете и жените в ЕС остава висока (14,4%), като за възрастовата 
група над 55 години тя е още по-висока (17,8%), а в някои държави-членки 
разликата надвишава 30%;

5. подчертава, че много от работните места, създавани в ЕС, са несигурни, със срочни 
трудови договори и че жените са особено засегнати от това; следователно, 
призовава Комисията и държавите-членки да насърчават приемането на мерки за 
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борба с трудовата несигурност и подчертава, че безсрочните трудови договори 
трябва да станат правило;

6. призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за ефективно прилагане 
на Директивата за равно заплащане във всяка държава-членка, както и постигането 
на целта, поставена на Европейския съвет в Барселона за висококачествени детски 
грижи; също така призовава Комисията да укрепи Директивата за родителски 
отпуск;

7. призовава държавите-членки да преследват целта за постигане на еднаква 
икономическа независимост и професионално развитие за жените и мъжете и да 
подкрепят програми за започване на бизнес и заеми, насочени към женско 
предприемачество във всички области на дейност; напомня на Комисията за Рамката 
на социалните партньори за действия относно равенството между половете, имаща 
за цел да насърчи момичетата да разглеждат по-широк набор от професионални 
възможности, най-вече в областта на техническите и научните специалности,

8. призовава Комисията и държавите-членки, в сътрудничество със съответните 
организации, да разработят образователни програми и програми за професионална 
квалификация, които да осигуряват висока образователна квалификация за жените, 
да доведат до "по-добри работни места", по-добро заплащане и повече възможности 
за кариера, съизмерими с тяхната квалификация и обучение;  призовава държавите-
членки да предприемат целенасочени мерки за премахване на дискриминацията 
срещу млади жени в преходните фази от образование към обучение и от обучение 
към професионална кариера;

9. предлага политиките в областта на образованието да бъдат разработвани 
внимателно, така че да не допускат предубеждения по отношение на професионална 
кариера, която се счита за недостъпна за жени, и предлага достъпът до ръководни 
постове да бъде изцяло прозрачен, така че да не се допуска дискриминация на 
основата на пола;

10. подчертава колко е важен достъпът до наличните европейски и национални 
фондове, насочени към проекти, целящи активно включване на жени, и приканва 
Комисията да призове държавите-членки, в контекста на прилагането на 
структурните фондове, да си поставят конкретни цели в съответствие с 
хоризонталната цел за равнопоставеност по отношение на половете за участие на 
жени в програми, получаващи финансиране; призовава Комисията да изготви 
насоки за включващо измерението „пол” бюджетиране на структурните фондове и 
да ги изпробва в пилотни проекти;

11. подкрепя мерките, предвидени в Европейския социален фонд и програмата 
PROGRESS за 2007-2013 г., които подобряват положението на жените на пазара на 
трудовата заетост и спомагат за премахването на дискриминацията; призовава 
Комисията и държавите-членки да гарантират, че всички мерки и дейности в 
областта на политиката, насочена към подобряване равенството между половете, 
изцяло отчитат специфичното положение на жени, изправени пред множествена 
дискриминация поради увреждания, възраст, сексуална ориентация, етнически 
произход или религия, както и при жени, които са подложени на дискриминация на 
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базата на асоциативни връзки, както и родителите или съпрузите на хора, които се 
сблъскват с дискриминация;

12. подчертава важността от идентифициране на инструменти и подходящи механизми 
за интегриране на уязвимите групи сред жените на пазара на трудовата заетост; 
също така призовава за признаването на неформалното обучение в по-голяма
степен, така че то да подпомага този процес;

13. припомня своята резолюция от 9 март 2004 г. относно професионалния, семейния и 
личния живот1, в която от Комисията се изисква да предложи рамкова директива 
относно съчетаването на професионалния, семеен и личен живот, която, наред с 
другото, би позволила въвеждането на допълнителни механизми, които да 
улесняват жените и мъжете така, че те да поделят полагането на грижи за 
зависимите членове на семейството, както и да отрази изследванията на 
Европейската фондация относно равновесието между работа и личен живот;

14. отбелязва, че в резултат на променящата се демографска обстановка се очаква до 
2030 г. съотношението активни - неактивни хора да бъде 2:1; призовава Комисията 
да подкрепи бъдещата роля на лицата, които полагат грижи, както и онези, които 
трябва да се оттеглят от пазара на труда, или които работят по договори на непълен 
работен ден, така че те могат да поемат семейните си задължения, посредством 
разработването на политики, които ще позволят на жените и мъжете да постигнат 
равновесие между професионалните им отговорности, отговорностите, свързани с 
полагането на грижи, и семейните им отговорности, както и да не допускат 
несигурност на работното място, в доходите и в пенсиите; призовава държавите-
членки да планират и прилагат схеми за социална защита, които да отчитат това 
специфично положение на жените и мъжете на пазара на заетостта; 

15. призовава държавите-членки да въведат механизми за гарантиране на справедливо 
третиране на жените и мъжете в рамките на пенсионните схеми и да извършат оценка 
на въздействието на пенсионните реформи върху живота на жените;

16. предлага Комисията да продължи да се консултира със социалните партньори 
относно подхода, който да бъде възприет в действията на Общността и който да е 
насочен към по-добро съвместяване на професионален, личен и семеен живот с 
оглед подобряване и допълване на съществуващата рамка и изпълнение на целите 
на Европейския съвет в Барселона;

17. подчертава ролята на работодателите и профсъюзните организации за създаването на 
справедлива организация на труда за жените и за мъжете, както и ролята на 
държавите-членки за предоставяне на достъпни, ценово поносими и висококачествени 
услуги, обмен на добри практики с цел гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот и за насърчаване на корпоративната социална 
отговорност;

18. подчертава значението на активното ангажиране на жени в профсъюзните 
организации със задачи, насочени към защита на жените на работното място и 

                                               
1  ОВ C 102 E, 28.4.2004 г., стр. 492.
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предоставяне на правата, които им се полагат;

19. изразява съгласието си с предложението, фигуриращо в Рамката на социалните 
партньори за действия относно равенството между половете, за създаване на 
възможности за нелинейно развитие на кариерата, в което се редуват периоди със 
силна професионална ангажираност и периоди с повече семейни отговорности, като 
алтернатива на един модел с ненужно дълги часове на работа за жени и мъже;

20. призовава Комисията да подкрепи сътрудничеството и развитието на партньорски 
отношения между всички ангажирани организации с цел насърчаването на по-добро 
съвместяване на професионалния, семейния и личния живот в контекста на 
Европейското сдружение за семейството.

21. призовава Комисията и държавите-членки да разработят набор от качествени 
показатели, които да бъдат използвани при проследяване на изпълнението на 
Лисабонската стратегия за икономически растеж и заетост, който да отчита 
свързаното с пола измерение;

22. призовава Комисията да започне информационна кампания относно 
дискриминацията на основа на пола и да включи свързаното с пола измерение в 
образователните програми на ЕС.
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