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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Препоръки за прилагане на принципа на равно заплащане за мъжете и жените
(2008/2012(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 192, параграф 2 от Договора за ЕО,

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

– като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено „Как да преодолеем 
разликата в заплащането на жените и мъжете“ (COM(2007)0424),

– като взе предвид Доклада, изготвен от мрежата от правни експерти на Комисията в 
областта на заетостта, социалните въпроси и равенството между мъжете и жените,

– като взе предвид Европейския пакт за равенството между половете, приет от 
Европейския съвет в Брюксел от 23 и 24 март 2006 г.,

– като взе предвид делата в СЕО на основание член 141 от Договора за ЕО,

– като взе предвид Рамката за дейности по равенството между половете на 
европейските социални партньори,

– като взе предвид резолюциите си от 13 март 2007 г. за пътна карта за равенството 
между мъжете и жените 2006-2010 г.1 и ... септември 2008 г. относно равенството 
между жените и мъжете – 2008 г. (2008/2047(INI))2,

– като взе предвид членове 39 и 45 от Правилника за дейността си,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси 
(A6-0000/2008),

А. като има предвид, че жените в Европейския съюз печелят средно с 15% по-малко от 
мъжете и до 25% по-малко в частния сектор; като има предвид, че разликата в 
заплащането на двата пола варира между 4% и 25% в държавите-членки и тази разлика 
не показва значителна тенденция към намаляване,

Б. като има предвид, че разликата в заплащането на двата пола остава непроменена, 
въпреки значителния обем от законодателство, което е в сила повече от 30 години и 
предприетите действия и ресурсите, разходвани за намаляването ѝ,

В. като има предвид, че жените имат по-високо равнище на успеваемост в училище в 
сравнение с мъжете във всички държави-членки и представляват мнозинството от 

                                               
1 ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 56.
2 Текстът все още не е приет.
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завършилите висше образование, без да е налице сравнимо намаляване на разликата в 
заплащането,

Г. като има предвид, че разликата в заплащането произтича от пряка и косвена 
дискриминация, както и от социални и икономически фактори, разделението на 
трудовия пазар и цялостната структура на възнагражденията и е допълнително свързана 
с редица правни, социални и икономически фактори, които надхвърлят отделния 
въпрос за равното заплащане за еднакъв труд,

Д. като има предвид, че намаляването на разликата в заплащането бе една от целите на 
Лисабонската стратегия за растеж и работни места, но повечето държави-членки не се 
заеха с този въпрос в достатъчна степен,

Е. като има предвид, че подобряването на правната рамка на ЕС би могло да даде 
възможност на държавите-членки и социалните партньори по-добре да идентифицират 
причините, поради които разликата в заплащането на двата пола продължава да 
съществува,

Ж. като има предвид, че сред професиите, в които преобладават жени, се наблюдава 
тенденция към подценяване в сравнение с тези, в които преобладават мъже, без 
непременно това да е оправдано от каквито и да е обективни критерии,

З. като има предвид, че данните сочат, че квалификацията и опитът, придобити от 
жените, са възнаграждавани финансово в по-малка степен, отколкото тези, придобити 
от мъжете; като има предвид, че концепцията за „равно заплащане на труд с еднаква 
стойност“ предполага и ново дефиниране на социалните роли, към които досега 
съществуваха предразсъдъци поради един подход на стереотипизиране на половете,

И. като има предвид, че разликата в заплащането оказва сериозно въздействие върху 
положението на жените в икономическия и социалния живот през целия им 
професионален живот и след това, и като следствие от това жените са изложени на по-
голям риск от бедност и са икономически независими в по-малка степен,

Й. като има предвид, че Комисията многократно бе призовавана да предприеме 
инициативи за справяне с разликата в заплащането, включително преразглеждане на 
действащо законодателство,

К. като има предвид, че Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. относно прилагането на принципа на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените по въпросите, свързани със заетостта и професията
(преработена)1 гласи, че принципът на равното заплащане за еднакъв труд или труд с 
еднаква стойност е основна и задължителна част от aquis communautaire, включително 
практиката на Съда във връзка с половата дискриминация и е целесъобразно да бъдат 
приети допълнителни разпоредби за прилагането на този принцип,

Л. като има предвид, че Комисията, както бе обявено в горепосоченото съобщение, 
озаглавено „Как да преодолеем разликата в заплащането на жените и мъжете“, през 

                                               
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
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2008 г. анализира правната рамка на ЕС във връзка с равното заплащане, който следва 
да включва всички заинтересувани страни; като има предвид, че резултатите от този 
анализ трябва да получат подходяща публичност,

М. като има предвид, че условието на член 39, параграф 2, че няма подготвяно 
предложение, е надлежно изпълнено,

1. отправя искане към Комисията да да му представи до 31 декември 2009 г., на 
основание член 141 от Договора за ЕО, законодателно предложение относно 
преработване на действащото законодателство във връзка с прилагането на 
принципа на равно заплащане за мъжете и жените, като се придържа към 
приложените подробни препоръки1;

2. потвърждава, че препоръките съблюдават принципа на субсидиарност и основните 
права на гражданите;

3. счита, че исканото предложение няма да има каквито и да било финансови 
последици;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и 
приложените подробни препоръки, на Комисията, Съвета, както и на
правителствата и парламентите на държавите-членки.

                                               
1  Директива 75/117/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1975 г. за сближаването на законодателствата на 
държавите-членки относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените (ОВ L 45 
19.2.1975 г., стр. 19) е инкорпорирана в Директива 2006/54/ЕО. Съгласно разпоредбите на Директива 
2006/54/ЕО, Директива 75/117/ЕИО се отменя, считано от 15 август 2009 г., и това е последният срок, 
определен за изпълнението на тази директива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ: ПОДРОБНИ 
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Препоръка 1: ДЕФИНИЦИИ

Преработената Директива 2006/54 съдържа дефиниция за равното заплащане, като 
копира разпоредбите на Директива 75/117.  За да са налице по-точни категории като 
средства за справяне с разликата в заплащането на двата пола [gender pay gap (GPG)], е 
важно различните концепции да бъдат дефинирани по-подробно, като:
- GPG;
- пряка дискриминация при заплащането;
- косвена дискриминация при заплащането;
- пенсионни разлики – в различни стълбове на пенсионната система, т.е. при 
разходопокривните системи, професионални тепенсии (като продължаване на 
разликата в заплащането след пенсиониране)

Препоръка 2: АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ПРОЗРАЧНОСТ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ

2.1. Липсата на информация и осведоменост сред работодателите и служителите
относно съществуващите или възможни разлики в заплащането в предприятието 
подкопава прилагането на принципа, заложен в Договора и в действащото 
законодателство.

2.2. Затова е от особено значение редовните одити на заплащането, както и 
оповестяването на резултатите, да бъдат задължителни в предприятията (напр. в 
предприятия с най-малко 20 служители).

2.3. Работодателите трябва да предоставят на служителите и техните представители 
резултати под формата на статистика на възнагражденията, разбити по полове. Тези 
данни трябва да бъдат събирани на секторно и национално равнище във всяка държава-
членка.

Препоръка 3: ОЦЕНЯВАНЕ НА РАБОТАТА

3.1. Концепцията за стойността на работата е белязана от стереотипен подход, 
неблагоприятен за жените, като например се акцентира повече върху физическата сила, 
отколкото върху междуличностните умения или отговорност.

3.2. Поради това, инициативата на Комисията трябва да бъде фокусирана върху 
задължението за държавите-членки да въведат оценяване на работата, което е 
независимо от пола, и да дава възможност и на работодателите, и на служителите да 
констатират възможна дискриминация при заплащането въз основа на едно 
предубедено определяне на скалата на заплащане, при съблюдаване на националния 
закон и традиции що се отнася до системата на колективните трудови правоотношения. 
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Тези елементи от оценяването на работата следва също така да са прозрачни и да бъдат 
предоставяни на всички заинтересувани страни, както и на трудовите инспекторати и 
органи, работещи за осигуряване на равенство.

Препоръка 4: ОРГАНИ, РАБОТЕЩИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕНСТВО

Органите, работещи за осигуряване на равенството, трябва да играят специална роля за 
намаляване на GPG, която да им дава възможност да проследяват и, където това е 
възможно, да налагат по-ефективно и по-независимо прилагането на законодателството 
за равенството между половете.

 Тяхната роля трябва да бъде засилена чрез: 
- подпомагане и консултиране на пострадалите от дискриминация при заплащането;
- осигуряване на независими изследвания относно разликата в заплащането;
- публикуване на независими доклади и изработване на препоръки по въпроси, 
свързани с дискриминацията при заплащането (пряка или косвена).

Препоръка 5: СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Необходимо е по-нататъшно изследване на колективните договори, приложимите 
равнища на заплащане и схеми за оценяване на работата, главно що се отнася до 
положението на работниците на непълен работен ден и работниците с нетипични 
трудови договорености или допълнителни плащания/бонуси (по-често давани на мъже, 
отколкото на жени). Държавите-членки – в съответствие с националния закон, 
колективните договори или практики – трябва да насърчават социалните партньори да 
въвеждат оценяване на работата, което е независимо от пола и което да дава 
възможност както на работодателите, така и на служителите, да установят възможна 
дискриминация в заплащането, базираща се на предубедено определяне на равнището 
на заплащане.

Препоръка 6: САНКЦИИ

6.1. По различни причини, законодателството в тази област очевидно е по-малко 
ефикасно и като се има предвид, че цялостният проблем не може да бъде решен 
единствено по законодателен път, Комисията и държавите-членки трябва да разгледат 
възможността за подсилване на действащото законодателство с подходящ вид санкции.

6.2. Важно е държавите-членки да предприемат необходимите мерки, гарантиращи, че 
нарушаването на принципа на равно заплащане за еднакъв труд или труд с еднаква 
стойност подлежи на съответни санкции.

6.3. Припомня се, че съгласно преработената Директива 2006/54 държавите-членки вече 
са задължени да налагат компенсация или възстановяване на вредите (Дял III 
Хоризонтални разпоредби, Глава 1, член 18), както и наказателни мерки (Глава 3, Общи 
хоризонтални разпоредби, член 25), които са „ефективни, пропорционални и 
възпиращи“. Въпреки това, тези разпоредби не са достатъчни, за да се избягват 
нарушения на принципа на равното заплащане. Поради това, се предлага следното:
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- компенсацията или обезщетението не трябва да бъдат ограничавани чрез определяне 
на предварителна горна граница;

- наказателните мерки трябва да включват изплащане на компенсация на пострадалия;

- административни глоби (например в случай, че не е изпратено уведомление или няма 
налични анализи на статистика на възнагражденията, разбити по пол (съгласно 
Препоръка 2), поискани от трудовите инспекторати;

- загубване на право за публични плащания, субсидии (включително финансиране от 
ЕС, управлявано от държавите-членки) и процедури за обществени поръчки, както 
вече бе предвидено в Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО относно процедурите за 
обществени поръчки („договарящите органи могат да предвидят специални условия 
във връзка с изпълнението по договора... (които) могат по-специално да се отнасят 
до социални или екологични съображения “).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Правната рамка на ЕС във връзка с равното заплащане е доста широка. Въздействието 
обаче зависи от ефективността на прилагането, което би могло да бъде проблематично.
Данните сочат постоянна разлика между заплащането на мъжете и жените. Последните 
данни показват 15% разлика между брутното почасово възнаграждение на мъжете и 
жените и 25% в частния сектор. Често се обяснява, че разликата в заплащането на двата 
пола [gender pay gap (GPG)] се дължи на разлики на индивидуална основа, като възраст, 
образование и опит. Доказателствата обаче сочат, че тези разлики играят сравнително 
малка роля в продължаващото съществуване на разликата в заплащането на двата пола.
Тъй като разликите поради индивидуални характеристики изчезват в целия ЕС, макар и 
в някои страни да продължават да са важни, по-скоро изглежда, че разликата в 
заплащането на двата пола е свързано с професионалната сегрегация и въздействието 
на структурата на възнагражденията. Запазването на разликата в заплащането на двата 
пола подчертава нуждата от разнообразни политики, насочени към изпълнението на 
законодателството и адресиращи сегрегацията на трудовия пазар. 
Експертите са съгласни, че действащото законодателство намалява откритата пряка 
дискриминация в заплащането, основана на пола. Изглежда, че косвената 
дискриминация е въпрос, произтичащ от разликата в заплащането в сегрегираните 
сектори. Поради разликата в заплащането, произтичаща от икономическата сегрегация, 
законодателство, което е по-ефективно в борбата срещу пряката дискриминация, има 
по-ограничена ефикасност.  Оценката на законодателната рамка сочи някои разлики в 
законодателството относно разликата в заплащането на двата пола. Директива 
75/117/ЕИО и преработената Директива 54/2006/ЕО показват дълбоки разлики в 
основния принцип: през 1975 г. разликата в заплащането на двата пола е разглеждана 
като въпрос на икономическата конкуренция, като „интегрална част от създаването и 
функционирането на общия пазар“, докато през 2006 г. Директивата се основава на 
„принципа на равното третиране и равните възможности.“
Но strictu senso законодателството има същия обхват: намиране на причините за 
недостатъчната ефикасност. 
Настоящият доклад има за цел да засили съществуващата правна уредба, отчитайки 
същевременно, че икономическата сегрегация едва ли би могла да бъде повлияна от 
този вид законодателство. 

Основна промяна може да бъде открита в дефиницията на заплащането в редица 
постановени решения на Съда на Европейските общности. Налице е значителна 
еволюция по отношение на процедурите и съществуващите правни средства за защита, 
което се дължи и на антидискриминационните политики.

Освен законодателно, по принцип политиките могат да бъдат организирани в 3 
направления:

1) политика за равно заплащане, борба с пряката и косвената дискриминация;
2) политика на равните възможности, насочена към балансиране на семейния и 
професионалния живот, водеща до трайни модели на заетост;
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3) политики по заплащането, ориентирани към намаляване на разликите в заплащането 
и подобряване на възнаграждението в професии, които са нископлатени и в които 
преобладават жени;
Ефективната комбинация от политики би могла да зависи от националните особености 
и основните корени на разликата в заплащането на двата пола.
Националните доклади, поръчани от Комисията, показаха, че в няколко държави-
членки разликата в заплащането на двата пола е несъществен въпрос, както в 
публичните дискусии, така и в политическия дневен ред. Един от основните 
идентифицирани проблеми бе липсата на реална „собственост“ на проблема, тъй като в 
действителност никой не се чувства отговорен за премахването на разликата в 
заплащането на двата пола1.
Текущата децентрализация в определянето на възнагражденията би могла да задълбочи 
последиците в бъдеще. Ситуацията може да бъде усложнена допълнително, ако в 
дадени държави-членки социалните партньори са слаби, където ролята на 
професионалните съюзи намалява или където не съществува договаряне на 
възнагражденията. Продължаването на подхода на индивидуално трудово договаряне, 
без каквато и да е информация относно заплащането на подобен труд, би могло да 
увеличи разликата в заплащането на двата пола.

Ясно е, че подобряването на действащото законодателство само по себе си не би могло 
да реши проблема на разликата в заплащането на двата пола. Единствено една 
ефективна комбинация от политики, включително по-добро и по-ефективно 
законодателство, с ясни отговорности, може да адресира един от най-твърдите 
проблеми в областта на равенството между половете. Самият факт, че едно 
законодателство действа повече от 30 години без задоволителни резултати, сочи 
нуждата от подобряване на законодателството основно чрез засилване на 
ефективността му.

                                               
1 Разлика в заплащането на двата пола – корени и политически отговори. Сравнителен анализ на 30 
европейски страни, ЕО, 2006 г. [A gender pay gap - Origins and policy responses. A comparative review of 30 
European countries, ЕC, 2006].
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