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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 за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че много държави-членки срещнаха затруднения при 
транспонирането на Директива 2002/73/ЕО, особено при въвеждането в 
законодателството на конкретни и подходящи мерки за подобряване на равенството 
между половете и за намаляване на дискриминацията по отношение на достъпа до 
заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд,

Б. като има предвид, че според показателите в годините след влизането в сила на 
новото, подобрено законодателство за равно третиране не са констатирани 
резултати, които заслужават да бъдат споменати по отношение на способността на 
жените да получат работа и повишение,

В. като има предвид, че в много държави-членки включването на политиката за 
равнопоставеност на половете в политическите и административните решения е 
невъзможно поради липсата на познания и осведоменост за този подход,

Г. като има предвид, че във всяка държава членка е създаден най-малко един орган, 
който отговаря за насърчаването, анализирането, мониторинга и поощряването на 
равенството между половете,

Д. като има предвид задълбочаването на дискриминацията по полов признак в други 
социални и политически аспекти вследствие на постоянната разлика в заплащането 
на мъжете и жените, особено в така наречените „женски“ и „мъжки“ икономически 
сектори,

1. изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки че е осъществен известен 
напредък по отношение на достъпа до заетост и пазара на труда и по отношение на 
условията на труд, жените все още са обект на дискриминация, и поради тази 
причина счита, че пълното транспониране на Директива 2002/73/ЕО в националното 
законодателство във всички държави-членки и прилагането ѝ в практиката по 
отношение на непряката дискриминация е крайно необходимо; също посочва, че 
транспонирането не трябва да бъде съпроводено с намаляване на настоящото ниво 
на защита на жените;

2. подчертава необходимостта от борба срещу специфичните пречки, с които се 
сблъскват жените и момичетата с увреждания и родителите на деца с увреждания по 
отношение на равния достъп до образование и до пазара на труда, както и 
необходимостта от адаптиране на мерките, така че въпросите за равенството между 
половете да бъдат включени във всички политики в съответствие със специфичните 
потребности на тези групи;

3. счита, че е тревожно, че трудовото положение на жените продължава да отчита по-
висок процент на безработица, белязани с по-голяма несигурност форми на трудова 
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заетост, по-ниско възнаграждение, по-висок риск от бедност и от трудови 
злополуки, много ниски пенсии и по-големи трудности по отношение на 
професионалното развитие, които се изострят при жените, които имат увреждане 
и/или са мигранти;

4. подчертава, че въпреки известното намаление на разликата в нивото на заетост на 
жените и мъжете, през 2006 г. тази разлика все още е над 14%, а трудовата заетост 
на жените се характеризира с по-голяма несигурност, като все повече нараства 
броят на жените, които работят на непълен работен ден или на временен трудов 
договор;

5. отбелязва, че продължава да съществува разлика в трудовото възнаграждение, като 
заплащането на жените е средно с 15% по-ниско от това на мъжете, че от 2000 г. до 
2006 г. тази разлика е намаляла едва с 1%, както и че процентът на жените на 
ръководни постове все още е много по-нисък от този на мъжете;

6. настоятелно приканва държавите-членки да удвоят усилията си и да придадат 
приоритетно значение на борбата срещу дискриминацията между мъжете и жените, 
особено по отношение на равното заплащане и интеграцията или реинтеграцията на 
пазара на труда и призовава Комисията да възобнови планирането на мерки за 
подкрепа за тази цел, при надлежно спазване на принципа на субсидиарност; 

7. подчертава, че икономическата независимост на жените е от основно значение за 
тяхната еманципация, и следователно трудовата заетост с гарантирани права е 
гаранция за тяхното лично развитие и социална интеграция;

8. призовава Комисията и държавите-членки да извършат оценка на дейността на 
националните органи за равенство между половете и да предложат мерки за 
засилване на ролята им и за подобряване на тяхната ефективност при прилагането 
на съответното законодателство;

9. настоятелно призовава органите, насърчаващи равното третиране, които са 
предвидени в Директива 2002/73/ЕО, да гарантират независимостта на помощта, 
която се предоставя на жертвите на дискриминация, и на дейностите им за подкрепа 
и разследвания; призовава също държавите-членки да гарантират справедливо 
финансиране за структурите и техните дейности; 

10. призовава Комисията да проучи дали жените са достатъчно осведомени за правата 
си съгласно Директива 2002/73/ЕО, дали имат лесен и безпрепятствен достъп до 
служба на омбудсмана, която да им оказва подкрепа в упражняването на правата им, 
и дали, освен транспонирането на законодателството, държавите-членки вземат 
допълнителни мерки в подкрепа на защитата на жените срещу дискриминация в 
трудовата заетост и обучението и допълнително развиват тази защита чрез 
целенасочени превантивни мерки;

11. призовава Комисията да проучи дали службите на омбудсманите за защита на 
жертвите в държавите-членки разполагат с достатъчно средства и персонал, за да 
могат да изпълняват пълноценно задълженията си съгласно член 8а от Директива 
76/207/ЕИО относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и 
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жените по отношение на достъпа до заетост, професионалната квалификация и 
развитие, и условията на труд, изменена с Директива 2002/73/ЕО;

12. призовава Комисията да проучи дали държавите-членки гарантират, че жертвите и 
сдруженията и организациите, които имат законен интерес от спазването на 
Директива 2002/73/ЕО, не са възпрепятствани от правни или други пречки, 
например твърде кратки срокове, за да започнат съдебно производство във връзка с 
нарушение на правилата за защита срещу дискриминация и на равните права или, в 
случая на жертвите, да изискват зачитане на всичките им права съгласно Директива 
2002/73/ЕО с други административни процедури; 

13. призовава Комисията, държавите-членки, професионалните съюзи, работодателите 
и всички правителствени и неправителствени заинтересовани страни да засилят 
своите съвместни дейности, които целят повишаване на осведомеността по 
отношение на съществуващите правни гаранции и правилното и ефективно 
прилагане на законодателството за равно третиране и да подобрят информацията, 
която предоставят относно възможностите за обезщетение в случай на 
дискриминация;

14. подчертава, че е необходимо незабавно да се предприемат мерки за пълно и 
резултатно прилагане на Директива 2002/73/EО с оглед на борбата срещу 
дискриминацията; настоятелно приканва държавите-членки да придават по-голямо 
значение на колективното договаряне, всяка според традициите си, на чувството на 
достойнство на работещите, на по-силния контрол върху наличието на 
здравословни и безопасни условия на труд и да премахнат пряката и косвена 
дискриминация по отношение на трудовите възнаграждения;

15. изтъква, че колективното договаряне изпълнява важна роля в рамките на борбата с 
дискриминацията срещу жените, не на последно място по отношение на достъпа до 
заетост, трудовите възнаграждения, условията на труд, професионалното развитие и 
професионалното обучение; подчертава, че безсрочните трудови договори 
продължават да бъдат норма;

16. посочва необходимостта от наличието на специфични политики и цели, насочени 
към постигане на истинско равенство между жените и мъжете (еднакво трудово 
възнаграждение, родителски отпуск, достъп до висококачествени работни места с 
гарантирани права, равен достъп до обучение през целия живот, равно 
представителство при вземането на решения и премахване на насилието въз основа 
на полова принадлежност на работното място) и към организиране на трудовата 
дейност и работното време по начини, които осигуряват по-голямо равновесие 
между личния и професионалния живот за жените и мъжете;

17. посочва необходимостта да се гарантира по-голяма гъвкавост по отношение на 
родителския отпуск, особено за родителите на деца с увреждания; 

18. посочва необходимостта от нови и по-добри образователни и социални заведения, 
както за деца и младежи, така и за възрастни, включително от допълнителни (и по-
добри) възможности за обучение; призовава държавите-членки да премахнат 
дискриминацията срещу момичетата и младите жени, които преминават от 
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училищната система към обучението и от обучението към професионалния живот, 
посредством целенасочени мерки, а също и при реинтеграцията им на пазара на 
труда след приключването на отпуск за гледане на дете или грижи за роднини; 
посочва необходимостта от обществени детски заведения, медицински услуги и 
грижи за възрастните хора; привлича вниманието на държавите-членки към 
ангажимента, който те са поели във връзка с тези въпроси на срещата на върха в 
Барселона през 2002 г.;

19. подчертава необходимостта да се гарантират на всички работещи жени, 
включително на самонаетите и работещите в семейни земеделски стопанства, пълни 
права, включително и свързаните с майчинство и социално осигуряване права;

20. призовава Комисията да проучи в каква степен държавите-членки са се възползвали 
от възможностите за предприемане на специфични позитивни мерки в случаите, 
когато неблагоприятните условия, пред които са изправени жените в 
професионалната си кариера, са особено тежки и явни; призовава Комисията да 
изготви доклад по този въпрос;

21. счита, че е важно да се разгледа задълбочено въпросът за установяване на 
методология за анализ на трудовите функции, която да гарантира правото на равно 
заплащане на жените и мъжете, отдава необходимото признание на отделните 
личности и професии и същевременно придава стойност на работата като 
структурен елемент за увеличаването на производителността, 
конкурентоспособността и качеството на предприятията и за подобряването на 
живота на работещите мъже и жени; счита, че научните анализи в тази област са от 
съществена важност за промяната на съществуващите методи за измерване на 
социалната стойност на труда въз основа на традиционните, дискриминационни 
спрямо пола идеи за значението на различните дейности, което впоследствие води 
до запазване на структурните различия между секторите по отношение на трудовото 
възнаграждение;

22. призовава Комисията и държавите-членки да установят ясни, подробни и измерими 
показатели за равно третиране и стандарти за оценка на отношенията между 
половете и зачитането на правата на жените в предприятията; убеден е, че 
насърчаването на положителните примери е необходимо, както и че нарушаването 
на свързаното с равното третиране законодателство би могло да бъде един от 
критериите за отказ за възлагане на договори за обществена поръчка на 
предприятията;

23. призовава Комисията да предложи на държавите-членки своите експертни знания 
при необходимост и да предприеме енергични мерки в подкрепа на обмена на добри 
практики по отношение на равното третиране на жените и мъжете на пазара на 
трудa;

24. подчертава необходимостта да се насърчават инициативи, които допринасят за 
установяването и прилагането в предприятията на позитивни мерки и политики в 
областта на човешките ресурси, които насърчават равенството между половете, като 
същевременно се поощряват мерки за осведомяване и обучение, които позволяват 
насърчаването, трансфера и интегрирането на практики с доказан успех в 
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организации и предприятия;

25. призовава Комисията да следи внимателно транспонирането на Директива 
2002/73/ЕО и спазването на законодателството, установено с това транспониране, и 
да продължи да оказва натиск върху държавите-членки.
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