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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2007 г.
(2007/2065(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2, член 3, параграф 2 и член 141 от Договора за Европейската 
общност,

– като взе предвид доклада на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до 
Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите 
относно равенството между жените и мъжете - 2007 г. (COM(2007)0049),

– като взе предвид Рамковата стратегия на Общността за равенство между половете
(2001-2005) (COM(2000)0335) и годишните доклади на Комисията за 2000 г., 2001 
г., 2002 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г. (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 и COM(2006)0071),

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между мъжете и жените, приет от 
Европейския съвет през март 2006,

– като взе предвид общата декларация, приета на 4 февруари 2005 г. от министрите 
на държавите-членки на ЕС, отговорни за политиките на равенство между 
половете,

– като взе предвид Пътната карта за равенство между жените и мъжете 2006-2010 г. 
(COM (2006)0092);

– като взе предвид рамката за действия по отношение на равенството между 
половете, приета от европейските социални партньори на 22 март 2005 г.,

– като взе предвид член 23 от Хартата на Европейския съюз за основните права1,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и мненията на комисията по регионално развитие, комисията по 
земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование и 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че Комисията и държавите-членки наскоро подновиха своята 
ангажираност по отношение на равенството между половете, а именно с 
гореспоменатата Пътна карта за равенство между жените и мъжете и Европейския 
пакт за равенство между мъжете и жените,

Б. като има предвид, че демографското предизвикателство, пред което е изправена 
Европа, има ясно изразен аспект, свързан с въпросите за половете, и това, че 

  
1 OВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
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политиките за равенство между половете са фундаментално средство, за да се 
посрещне това предизвикателство,

В. като има предвид, че съвместяването на професионалния, семейния и личния живот 
на жените и мъжете е от съществено значение за насърчаването на навлизането, 
връщането и трайното присъствие на жените на пазара на труда,

Г. като има предвид, че сегрегацията в образованието и устойчивостта на 
стереотипите по отношение на половете при избора на област на образование 
остават широко разпространени и имат отрицателни последици при сравнителната 
позиция на жените в определени сектори на пазара на труда, особено в онези, които 
са свързани с високите технологии,

Д. като има предвид, че по време на Пролетния Европейски съвет през 2006 г. Съветът 
още веднъж призна, че политиките за равенство между половете са важен 
инструмент за икономически растеж,

Е. като има предвид, че докладът на Комисията подчертава положителния резултат 
относно нивата на заетост на жените, а именно, че шест от осемте милиона работни 
места, създадени в ЕС от 2000 г. насам, са заети от жени, но в същото време 
посочва, че съществуват значителни вариации в нивата на заетост при различните 
възрастови групи,

Ж. като има предвид, че няма съществена промяна от предишния доклад по отношение 
на разликата в заплащането между половете (която е средно 15% за ЕС), което ясно 
показва, че няма реален напредък в приложението на принципа за равно заплащане 
за труд с еднаква стойност, който беше въведен преди тридесет години с Директива 
75/117/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1975 година за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно прилагането на принципа за равно 
заплащане на мъжете и жените1,

З. като има предвид, че проучване на Евробарометър от 2003 г. показа, че основните 
фактори, които възпират бащите при поемането на повече домашни и семейни 
отговорности, са не само от финансово естество, но също така са свързани със 
страха от отрицателни последици за професионалното им развитие,

И. като има предвид, че нивата на заетост на жените с малки деца са средно по-ниски 
от тези на жените без деца, докато данните за мъжете сочат обратната ситуация,

Й като има предвид, че държавите-членки, които са приели политики на съвместяване 
както за жените, така и за мъжете, имат по-висока раждаемост, по-висок процент на 
жени на трудовия пазар и по-високи нива на заетост,

К. като има предвид, че социалните партньори играят важна роля при определянето на 
действията за равенство между половете на европейско, национално, регионално, 
секторно и корпоративно равнище и че успешните политики за съвместяване 
изискват партньорство между работодатели, служители и публични органи,

  
1 OВ L 45, 19.2.1975 г., стр. 19.
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Л като има предвид, че най-добрите практики показват, че действията за 
съвместяване на микроикономическо ниво водят до по-малко текучество и по-
малко неоправдани отсъствия от работа, по-голяма всеотдайност и продуктивност и 
привлича действена и мотивирана работна сила,

1. Приветства усилията на Комисията да засили своите действия за насърчаване на 
равенството между жените и мъжете;

2. Приветства фокусирането на доклада на Комисията върху проблемите на заетостта, 
като например разликата в заплащането, съвместяването и Директивите относно 
равното третиране, тъй като икономическата независимост на жените е един от 
приоритетите на Пътната карта за равенство между жените и мъжете;

3. Настоява върху необходимостта от съществуване на ясна и постоянна връзка 
между годишните доклади относно равенството и приоритетите, определени в 
Пътната карта, за да се осъществи ефективен цикъл на планиране, мониторинг и 
оценяване на политиките за равенство между половете; насърчава Комисията да 
работи за този цикъл;

4. Напомня своята молба от резолюцията си от 2 февруари 2006 г. относно 
равенството между жените и мъжете в Европейския съюз1 Комисията да наблюдава 
дали държавите-членки спазват достиженията на общностното право в областта на 
равенството между жените и мъжете във всички политики, особено в политиките 
на заетостта, а също така при достъпа и осигуряването на стоки и услуги; затова 
призовава Комисията да проведе проучване по въпроса как държавите-членки 
прилагат законодателството на Общността в областта на равенството и да 
предприеме съответните действия в случай на нетранспониране или нарушение;

5. Призовава държавите-членки да подкрепят Комисията при мониторинга върху 
прилагането на мерки на национално равнище с цел да се оцени ефективността на 
политиките, особено по отношение на законното право на надбавки и помощи и на 
пенсионните схеми;

6. Призовава държавите-членки да предложат конкретни мерки за борба с 
неравенството между жените и мъжете, вследствие на прекъснати схеми на заетост, 
и да намалят негативното му въздействие върху професионалното развитие, 
заплащането и пенсиите;

7. Приветства процедурата за консултации на социалните партньори, стартирана от 
Комисията с цел да се подобрят както законодателните, така и извън 
законодателните рамки за съвместяване на професионалния, семейния и личния 
живот; насърчава Комисията да стартира незабавно втората фаза на консултациите;

8. Призовава Комисията да събира и разпространява най-добрите практики по 
отношение на работната среда, която позволява ефективно равновесие между 
професионалния и личния живот;

  
1 OВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр 73.
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9. Отбелязва, че съвместяването на работата, личния и семейния живот е важен 
проблем и един от ключовите елементи при увеличаването на заетостта и 
намаляването на тежестта от демографското застаряване;

10. Отбелязва, че глобализацията е единствена позитивна сила, която дава възможност 
на жените в целия свят да достигнат своя потенциал;

11. Призовава Комисията да се съсредоточи по-специално върху бариерите, които 
стоят пред жените при достъпа до ръководни постове, с цел да се оцени 
структурното измерение на това явление;

12. Призовава да се обърне особено внимание на жените от етническите малцинства, 
тъй като тяхната маргинализация се засилва от многократна дискриминация както 
извън, така и вътре в тяхната собствена общност;

13. Призовава Комисията и държавите-членки да засилят обмена на най-добрите 
практики по отношение на преодоляването на дискриминацията на трудовия пазар 
с цел да се насърчи динамиката на ефективното равенство между мъжете и жените 
с оглед на националните особености;

14. Призовава държавите-членки да уеднаквят разходите по обезщетенията за отпуск 
по майчинство и бащинство с цел жените вече да не бъдат по-скъп източник на 
работна сила от мъжете;

15. Отбелязва със загриженост, че въпреки постигнатия напредък, жените, особено по-
възрастните жени и самотните майки, все още са изложени на риск от изключване и 
бедност;

16. Призовава държавите-членки да предприемат действия с цел да се спре практиката 
на възлагане на постоянни задължения на служители, наети на непълно работно 
време, която се наблюдава най-вече в публичния сектор;

17. Приветства усилията на Комисията да даде нов тласък за постигането на целите, 
договорени от Европейския съюз в Барселона през 2002 г., за елиминиране на 
пречките пред равното участие на жените и мъжете на трудовия пазар и за 
въвеждането до 2010 г. на услуги за гледане на деца за 90% от децата от три години 
до задължителната училищна възраст и за поне 33% от децата под три години, по-
конкретно посредством структурните фондове; насърчава Комисията да представи 
през 2008 г., както е предвидено, официално съобщение, в което да се изложат 
последващи стъпки, които трябва да бъдат предприети на всички нива, за да се 
постигнат тези цели;

18. Изисква Комисията да включи факти и статистически данни от присъединяващите 
се държави и страните кандидатки в бъдещите годишни доклади относно 
равенството между жените и мъжете;

19. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата на държавите-членки.
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