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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на 
жените и равенството между половете да включи:

A) следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. споделя целта, която си е поставила Комисията да анализира причините за 
различието в заплащането между мъже и жени и да представи насоки за действие с 
оглед преодоляване на различието и на съпътстващата го сегрегация на пазара на 
женски труд. Подчертава наличието на много анализи и данни, които сочат твърде 
бавен напредък (от 17% през 1995 г. до 15% през 2005 г.);

2. обръща внимание на факта, че статистическите данни трябва да бъдат 
последователни, съпоставими, пълни и да отговарят на новите системи за 
класифициране и категоризация на служителите и за реформа на организацията на 
труда, и счита, че различието в заплащането не следва да се основа само на 
различните брутни работни часове, а трябва да се отчитат и елементи като 
индивидуални парични добавки, професионална категория, организация на труда, 
професионален опит и производителност, които следва да се оценяват не само 
количествено (часове на физическо присъствие на работното място), но и 
качествено;

3. счита, че ако е налице желание да се определи стратегия за преодоляване на 
различието във възнаграждението, хоризонталната и вертикална сегрегация и 
стереотипите по отношение на вида работа и на отраслите, в които типично работят 
жени, е необходимо да се предвиди рамка за действие на различни равнища, 
законодателни и незаконодателни, като се прави разграничение между 
дискриминацията по отношение на заплащането и различията във 
възнаграждението, основаващи се на фактори, различни от пряка и косвена 
дискриминация, тъй като върху първите пряко влияе нормативната уредба, докато 
вторите трябва да се решават чрез целеви политики и специфични мерки;

4. счита, че насоките за действие за намаляване на различието в заплащането, като се 
имат предвид техните адресати – държавите-членки, социалните партньори и 
организациите за равни възможности – трябва да бъдат организирани в основата си 
около подходяща комбинация от икономически, трудови и социални  политики и 
мерки, включващи:

а) специфични политики за съчетаване на професионална дейност и семеен и личен 
живот, свързани с услугите за полагане на грижи за деца и други грижи (които да са 
достъпни независимо от статуса на работника и от вида на трудовото му 
правоотношение), гъвкавостта на организацията на труда и работното време, 
отпуските по майчинство, бащинство, за отглеждане на дете и по семейни причини, 

б) данъчни и социалноосигурителни политики със специфични според пола мерки, 
целящи компенсиране на несправедливите и необосновани различия във 
възнаграждението и увеличаване на заетостта сред жените,
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в) специфични действия в рамките на националните планове за прилагане на общите 
насоки за Лисабонския цикъл през периода 2008-2010 г., които да са съобразени с 
местните характерни особености на всяка държава, и точно изпълнение на пътната 
карта за равенство между половете през периода 2006-2010 г.,

г) конкретни и точни мерки (съгласно член 141, параграф 4 от Договора) за 
преодоляване на сегрегацията и различието във възнаграждението, прилагани от 
социалните партньори и организациите за равни възможности, на различни 
договорни и отраслови равнища като: задължение за социалните партньори да 
договарят равнища на заплащане, системни проверки на равенството във 
възнаграждението, прилагане на фирмени планове за равенство между половете, 
определяне на качествени и количествени цели и определяне на критерии за 
сравнение, обмен на най-добрите практики, потвърдени от заинтересованите страни 
и съпътствани от информация за установените пречки и трудности,

д) въвеждане на клауза за зачитане на равенството между половете и равенството в 
заплащането в публичните договори и предвиждане на специфично "етикетиране", 
като например "удостоверение за качество на политиките на заплащане и равенство 
между половете", с което да се обозначават предприятията и което да предоставя 
предимства от гледна точка на достъпа до национални, местни и европейски мерки 
за подкрепа и публични фондове и на класирането при провеждане на търгове;

Б) следните предложения в приложението към предложението за резолюция, което ще
приеме:

1. счита, че е необходимо подходящо тълкуване и прилагане на разпоредбите на член 
141, параграфи 1 и 2 от Договора и да се предприемат действия – на европейско 
равнище и/или при въвеждането в националното законодателство и прилагането на 
национално равнище – във връзка с директивата, която урежда материята, по-
конкретно по отношение на:

а) понятията за възнаграждение и професионален режим, като определянето им трябва 
да съответства на данните и оценките, които могат да се извлекат от новите системи 
на професионална класификация,

б) професионалната класификация, като се предвидят нови системи на класификация и 
категоризация на служителите и организация на труда, от които да се извличат 
данни и степени на оценка, въз основа на които да се определят възнагражденията 
при условията на надлежно отчитане на понятието за съпоставимост,

в) функциите на организациите за равенство между половете, като се предвиди 
повишена роля за същите наравно със социалните партньори,

г) предоставяната от работодателите информация относно равното третиране на мъже 
и жени в предприятието, като се предвидят по-конкретни и целенасочени сведения 
по отношение на различията във възнаграждението, при условията на по-голямо 
участие и специфична роля на социалните партньори и организациите за равенство 
между половете;
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2. изразява убеденост относно необходимостта от по-точно прилагане на разпоредбите 
на директивата, уреждаща материята, насочени към ефективно преодоляване на 
различията във възнаграждението, което следва да бъде постигнато чрез прилагане, 
от страна на държавите-членки, социалните партньори и организациите за 
равенство между половете, на мерки като посочените в "Рамката за действие 
относно равенството между половете", подписана от социалните партньори през 
март 2005 г., като се предвиди:

а) разпространение на информация и насоки относно практическите средства (по-
конкретно за малките и средни предприятия) за преодоляване на различието и по 
отношение на националните и отраслови колективни договори,

б) разработване на специфични за пола, прозрачни и достъпни статистически данни 
(получени чрез методи, включващи голям брой променливи величини) на 
национално, отраслово и фирмено равнище,

в) разработване на прозрачни и неутрални от гледна точка на пола схеми за оценка на 
работата, въз основа на които може да се проверява, дори и на индивидуална 
основа, дали длъжностните характеристики и критериите за възнаграждение не са 
дискриминационни,

г) специфично обучение за социалните партньори, основаващо се на набор от 
аналитични инструменти и целеви действия, което да е полезно както в момента да 
договаряне, така и при извършването на проверка на прилагането на нормативните 
разпоредби и на политиките, свързани с различието в заплащането.
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