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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преодоляването на дискриминацията на основата на пола и 
солидарността между поколенията
(2008/2118(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид трудовете на Гари Бекер, носител на Нобелова награда за 
икономика от 1992 година, и по-специално относно човешкия капитал1,

– като взе предвид световният доклад за човешкото развитие за 1995 г., посветен на 
проучването на „Революцията на равенството на половете” 2в рамките на 
Програмата на ООН за развитие,

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2000 г. относно съобщението на 
Комисията, озаглавено "Към Европа за всички възрасти — насърчаване на 
напредъка и солидарността между поколенията"3,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „Отговорът на Европа на застаряването в световен мащаб –
Насърчаване на икономическия и социален напредък в един застаряващ свят –
Принос на Европейската комисия към Втората световна асамблея по въпросите на 
застаряването” (COM(2002)0143),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2004 г. относно съчетаването на 
професионалния, семейния и личния живот4,

– като взе предвид Европейския младежки пакт, приет от Европейския съвет от 
Брюксел от 22 и 23 март 2005 г., 

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 16 март 2005 г., озаглавена „ 
Изправени пред демографските промени, нова солидарност между поколенията” 
(COM(2005)0094), 

– като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията,5

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Демографското бъдеще 
на Европа: да превърнем предизвикателството във възможност“ (COM(2006) 571), 

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2007 г. относно правната рамка за 

                                               
1 Becker, Gary: Икономическият анализ на човешкото поведение, The University of Chicago Press, Chicago 
1976.
2 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters; по-специално глава 4.
3  ОВ C 232, 17.8.2001 г., стр. 381.
4 ОВ C 102, 28.04.04, стр. 492.
5  ОВ C 292, 1.12.2006 г., стр. 131.
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мерките за съвместяване на семейния живот с периода на обучение за младите 
жени в Европейския съюз1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено "Укрепване на връзките между поколенията" (COM(2007)0244), 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно съобщението на Комисията, озаглавено "Укрепване на връзките между 
поколенията" 2,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно равенството 
между жените и мъжете в Европейския съюз - 2007 г.3, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
"Демографското бъдеще на Европа: факти и цифри"(SEC(2007)0638),

– като взе предвид своята резолюцията от 21 февруари 2008 г. относно 
демографското бъдеще на Европа4, 

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно равенството 
между жените и мъжете - 2008 г.5,

– като взе предвид член 45 от правилника, 

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

Основни наблюдения относно всекидневния живот

A. като има предвид, че Лисабонската стратегия цели интегрирането на 60% процента 
от работоспособните жени на пазара на труда; като има предвид, че усилията по 
отношение на демографското предизвикателство са насочени към насърчаване на 
повишаването на раждаемостта, за да се отговори на бъдещите потребности; като 
има предвид, че тези две обществени политики са насочени към една и съща 
основна група от женското население, а именно жените на възраст между 18 и 49 
години в ролята им и на работници, и на майки, които дават живот и раждат деца, 
но същевременно се грижат и за възрастни хора;  като установява, че за в бъдеще е 
целесъобразно отделните политики да се изграждат не само в зависимост от 
професионалната ефективност на работниците, но също и в зависимост от 
социалната им роля като човешки същества,

Б. като има предвид, че различните алтернативи, около които се формира  изборът 

                                               
1 ОВ C 146, 12.06.2008, стр. 112.
2 ОВ C 120, 16.05.2008, стр. 66.
3 ОВ C 219, 28.08.08, стр. 324.
4 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2008)0066.
5 Приети текстове от тази дата, P6_TAPROV(2008)0399.
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между формалната заетост и неформалния труд без възнаграждение, нямат едно и 
също отражение по отношение на икономическите последици, и че 
многостранната, но скрита дискриминация на жените и мъжете, които биха искали 
да изберат неформален труд без възнаграждение, се изразява следователно в 
задължението да избират между две възможни решения от една алтернатива, които 
не са признати за равностойни в икономически план,

B. като припомня, че преодоляване на дискриминацията на основата на пола засяга 
обикновено и на първо място не само жените-майки, но и мъжете-бащи; като 
установява, че каквото и да е политическо действие в тази област не би могло вече 
да е насочено единствено към жените и че европейските и националните политики 
следва занапред да вземат под внимание потребностите и възможностите на 
мъжете-бащи в тази област,

Г. като припомня, че понятието за солидарност между поколенията не се ограничава 
единствено до даване на живот, но засяга също така отговорностите към 
възрастните и зависими хора, както и насърчаването на развитието на човешките 
качества на гражданите, и по-специално на бъдещите поколения,

Д. като установява съществуването сред европейското население на "поколение -
сандвич" на възраст между 40 и 60 години, което често се отличава със 
съвместяването на ролята на родител и статута на дете, грижещо се за зависими 
лица в напреднала възраст, със статута на работник, участващ в пазара на труда, 

Е. като има предвид трудовете на Гари Бекер, носител на Нобелова награда за 
икономика от 1992 година, които подчертават, чрез икономически и математически 
модели, икономическата стойност на резултатите от домашния труд, извършван  от 
жените, по-специално по отношение на домакинската работа, отглеждането на 
децата, грижата за зависимите лица, независимо от възрастта им и степента на 
зависимост, както и създаването на мрежи на солидарност между поколенията,

Ж. като има предвид, че паричното изражение на неформалния труд без 
възнаграждение, полаган от жените-майки и мъжете-бащи извън рамките на пазара, 
представлява нещо повече от въпрос на справедливост и че понастоящем 
икономическата наука отдава растящо значение на създаването на национално 
богатство посредством домашната икономика,

З. като има предвид, че следва да се насочи вниманието върху горепосочения доклад 
от 1995 на Програмата на ООН за развитие, в който се установява, че ако на 
човешките дейности в областта на неформалния труд без възнаграждение, посветен 
на солидарността между поколенията, се гледа в по-голяма степен  по същия начин 
като на търговските сделки, оценявани в зависимост от получаваното заплащане, 
бихме получили огромни парични оценки за положения труд от жените-майки и 
мъжете-бащи; като има предвид, че в същия този доклад се посочва, че ако 
националните статистики отразяваха пълно невидимия принос на жените-майки и 
мъжете-бащи, в този случай инстанциите, взимащи решения, не биха могли да ги 
пренебрегват в решенията си относно, по-специално, политиките за съчетаване на 
семейния живот и официално признатата професионална дейност,
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И. като има предвид многостранната, но скрита дискриминация на жените-майки и 
мъжете-бащи в тази област, изразяваща се най-вече в задължението да избират 
между две възможни решения от една алтернатива (официална заетост и 
неформален труд без възнаграждение), които не са признати за равностойни в 
икономически план,

Й. като припомня, че многостранната дискриминация на жените-майки и мъжете-бащи 
при официалното признаване на неформалния им труд е свързана с редица 
юридически, социални и икономически фактори, които надхвърлят рамките на 
принципа "за еднаква работа - еднакво заплащане" и че тя се изразява по-специално 
във факта, че жените-майки и мъжете-бащи са принудени да изберат формалната 
заетост поради простата причина, че домашният труд не се признава, въпреки че 
при формалната заетост съществува разлика в заплащането и се нарушава 
равновесието между постигането на успех в семеен план и професионалните 
амбиции,

К. като има предвид, че  националните счетоводни системи (НСС) на държавите-
членки не признават различните форми на неформален труд без заплащане, а според 
математическите модели той представлява една трета от националното богатство, 
изразено в БВП,

Признаване на труда, положен извън рамките на официалния пазар на труда

Л. като има предвид, че лице, което посвещава времето и способностите си на грижите 
за деца или възрастен човек, трябва да получава признание от страна на обществото 
и че тази цел би могла да се постигне като на това лице се предоставят собствени 
права, по-специално в областта на социалното и пенсионното осигуряване,

М. като има предвид, че ролята на жените-майки и мъжете-бащи по отношение на 
възпитанието на бъдещите поколения и гледането на възрастните и зависими лица е 
от основно значение за подобряване на общото благосъстояние и трябва да бъде 
признато в качеството му на такова от трансверсалните политики, включително за 
мъжете и жените, които свободно са избрали да се посветят изцяло или частично на 
тази дейност,

Специална роля на "младите пенсионери"

Н. като има предвид, че лицата на възраст на и над петдесет години страдат  от липса 
на признаване на професионалните им качества, което се изразява по-специално в 
по-висок процент на безработица сред това население,

О. като има предвид, че много често тези "млади пенсионери", въпреки, че са извън 
пазара на официалния труд, притежават мъдрост, способности и познания, 
необходими за прогреса на обществото, и че следователно е целесъобразно тези 
качества да бъдат използвани за общото благосъстояние посредством конкретните 
политики, насочени към тази целева група,
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Специална отговорност по отношение на мъжете-бащи

П. като се има предвид важната роля на мъжете-бащи при постигането на 
действително равенство, което зачита различията и допълняемостта на ролята на 
жените и мъжете,

Установяване на благоприятни условия за свободен избор, водещ до равновесие 
между успеха в семеен план и професионалните амбиции

Р. като се има предвид, че в по-голямата част от европейските региони организацията 
на работното време не оказва, както се вижда, съществена подкрепа на лицата, 
които имат деца, и че служителите с деца имат по-малки шансове да заемат постове 
с гъвкаво работно време от тези без деца1,

С. като се има предвид, че е за предпочитане да се създаде положение, при което 
жените-майки и мъжете-бащи  да могат да избират свободно, при равни условия, 
как да гледат децата си и че поради тази причина обществените средства, 
предназначени за гледането на малки деца, следва да се пренасочат към 
изплащането на единно обезщетение на всяко семейство в зависимост от броя на 
децата, което семействата да могат да използват както намерят за целесъобразно: 
например, за заплащане на такса за ясли, заплащане на детегледачка или за 
компенсиране на един от родителите, който ще прекъсне професионалната си 
дейност,

Т. като има предвид, че хармонично равновесие между успеха в семеен план и 
професионалните амбиции може да бъде постигнато единствено ако съответните 
лица разполагат с действителна свобода на избор в икономически и социален план, 
без да се озоват в резултат от това в неизгодно положение, и ако съществува 
необходимата инфраструктура,

У. като има предвид, че по-специално за жените-майки съществува опасност да бъдат 
принудени да работят на непълно работно време, избор, който често им е налаган 
поради липсата на достъпни структури за гледане на деца, 

Даване на публичност на невидимото създаване на национални богатства

1. приканва статистическите институти на държавите-членки да изготвят мерки за 
интегриране в националните счетоводни системи (НСС) на стойността, 
разпределена според пола, на невидимия труд в областта на солидарността между 
поколенията и на приноса на тази стойност за националния БВП;

2. приканва Евростат да изготви мерки за подчертаване на стойността на невидимия 
труд в областта на солидарността между поколенията и приноса му за БВП на 
Съюза, и да осъществява тясно сътрудничество за тази цел със Световната банка, 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и 
Международното бюро по труда;

                                               
1 Евростат, Животът на мъжете и жените в Европа, 2008 г., стр. 89
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3. приканва Комисията да представи конкретни инициативи за официално признаване 
на уменията, придобити при дейности, свързани с отглеждане на деца, грижи за 
зависими лица и управление на домакинството, така че тези умения  да се вземат 
под внимание при повторното интегриране на пазара на труда;

4. приканва държавите-членки да предприемат мерки за признаване на невидимия 
неформален труд в областта на солидарността между поколенията, извършван от 
жените-майки и мъжете-бащи, в правен, социален и икономически план (по-
специално в областта на социалното осигуряване, професионален статус, доходи и 
равни възможности между мъжете и жените);

5. приканва Европейския икономически и социален комитет да предприеме 
определяне на критериите и нормите, позволяващи осчетоводяване и оценяване на 
многобройните аспекти на неформалния труд без възнаграждение, извършван от 
мъжете и жените, въз основа на еднороден метод за оценка и валоризация на този 
труд и на икономическата и социална полза от тази дейност в дългосрочен план и 
приноса ѝ за БВП;

6. приканва експертите в областта на социалните и икономическите науки, правото, а 
също така и философията, антропологията, невронауките, науките относно 
детското развитие и гериатрията/геронтологията да изготвят по-ясно определение 
на различните термини с оглед на улесняването на тяхното разбиране и 
ограничаване на злоупотребата с тях и настоятелно препоръчва стартирането на 
широкообхватна изследователска програма на европейско равнище за изучаване на 
формите, нивото и вътрешните механизми на извършването на неформален труд 
без възнаграждение, който все още не е официално признат, като се създават мрежи 
между поколенията и се отпускат средства за финансиране на тази цел;

Насърчаване на равновесието между успеха в семеен план и професионалните 
амбиции

7. приканва държавите-членки да подкрепят и насърчават оперативните програми, 
стартирани от Комисията във връзка с Европейския алианс за семейството; 
призовава Комисията да развива по-интензивно инструменти за систематизиране на 
обмена на добри практики и изследванията в тази област;

8. приканва обществените органи да предприемат необходимите мерки, така че 
жените-майки и мъжете-бащи да могат по-добре да избират начина, по който искат 
да съчетават работата и семейството;

9. приканва държавите-членки да дадат предимство на режимите за отпуск 
(родителски отпуск, отпуск по майчинство, отпуск "солидарност"), приложими за 
лицата, желаещи да прекъснат професионалната си дейност, за да се грижат за дете 
или зависимо лице;

10. подчертава факта, че всяко лице, което желае да прекъсне формалната си 
професионална дейност или да работи на намалено работно време, за да се посвети 
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на дейност, свързана със солидарността между поколенията, следва да може да 
премине към гъвкаво работно време; поради това призовава малките и средни 
предприятия да проявяват по-добра воля за сътрудничество, а обществените органи 
- по-голяма финансова гъвкавост при бюджетните прогнози на държавните 
помощи;

11. призовава държавите-членки да гарантират, че всяко лице, прекъснало временно 
професионалната си дейност, за да се посвети на грижи за деца или възрастни и 
зависими лица,  може да се интегрира отново на пазара на труда и да запази 
правото си да заеме отново стария си пост и правото на професионално развитие;

12. приканва държавите-членки да насърчават данъчна политика, която отчита 
финансовите задължения на домакинството и, по-специално, разходите за гледане 
на децата и възрастните и зависими лица посредством данъчен режим или система 
за данъчни облекчения;

0

0 0

13.. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на Икономическия и социален комитет, както и на парламентите и на
националните статистически органи на държавите-членки, Международното бюро 
по труда, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и
Програмата на ООН за развитие.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

(1) Понятието "труд" не е достатъчно точно дефинирано в рамките на 
Лисабонската стратегия и е ориентирана предимно към формалната трудова 
дейност. Поради това значителна част от създаваната обществена и икономическа 
стойност в държавите-членки на ЕС остава непризната.

Многобройните концепции за понятието "труд" следва да се приспособят към 
изискванията на европейската политика на заетост. От обществените обстоятелства, от 
които е заобиколена дадена дейност, зависи, дали тя може да се разглежда като 
"формална трудова дейност".

Докладът по собствена инициатива на Европейския парламент е посветен на 
справедливото обществено и икономическо признаване на дейности, които се 
извършват както от жени, така и от мъже, и които не се считат за "формална трудова 
дейност".

Докладчикът се застъпва за това, наред с формалната трудова заетост да се признаят и
редица форми на труд без възнаграждение, който се извършва от жени и  мъже
предимно в областта на почетните длъжности, домакинска работа или работа, свързана
със семейството, и да се приемат в националните счетоводни системи на държавите-
членки.

(2) Признаването на труда без възнаграждение е въпрос на справедливост

"Който отглежда прасета е производителен, а който отглежда хора -
непроизводителен член на обществото". На този факт обърна внимание немският 
социален икономист Фридрих Лиск още преди 150 години. Това което вършат жените и 
мъжете като труд без възнаграждение при възпитанието на децата, грижата за старите 
хора вкъщи, в рамките на солидарността между поколенията, както и обществено 
полезната работа в началото на 21 век, и днес не се счита за работа в икономическия 
смисъл. 

Дискриминацията възниква тогава, когато жени или мъже, които по собствена воля 
избират да се реализират като личности, като се заемат с отглеждането на човешкия 
потенциал на бъдещите поколения, с грижата за зависими лица (независимо от тяхната 
възраст или вид на зависимостта), както и с поддържане на мрежи на солидарност 
между поколенията1. Този вид ангажираност не се отразява от никаква статистика на 
националните счетоводни системи (НСС), макар че е съвсем очевидна. Статистиците, 
които описват фактора работа, не й обръщат внимание. Без да бъде отчетен в 
статистиката, неофициалният труд, полаган от жените не се признава, въпреки че 
всички наблюдатели съгласувано потвърждават реалното му съществуване в 
ежедневния живот.
                                               
1 ARN, Christoph, Hausarbeitsethik: Strukturelle Probleme und Handlungsmöglichkeiten rund um die Haus- und 
Familienarbeit in sozialethischer Perspektive, Verlag Ruegger, Chur/Zürich, 2000; KREBS, Angelika, Arbeit 
und Liebe. Die philosophischen Grundlagen sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2002;
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Световният доклад за човешкото развитие за 1995 г., посветен на проучването на 
„Революцията на равенството на половете”1 започва със следната констатация: 
„Привеждането на труда, полаган от жените извън пазара, в парично изражение е 
нещо повече от въпрос на справедливост (...). Ако смятахме повечето човешки 
дейности за търговски сделки, оценявани в зависимост от получаваното заплащане, 
бихме получили огромни парични оценки”2.

(3) Икономическият подход на нобеловия лауреат Гари Бекер 

Продукцията на домакинствата е значителна част от икономическата сила на всяка 
страна. При изчисляването на стоки и услуги обаче, които формират БВП, 
домакинската работа не се признава. Това води до подценяване на жените, тъй като те в 
по-голямата си част допринасят за продукцията на домакинството. Семействата и други 
видове домакинства на практика представляват малки фирми, които и в най-развитите 
страни произвеждат голям брой ценни блага и услуги. Те отглеждат деца, приготвят 
храна и предоставят чувство на защитеност. Те се грижат за болни членове на 
семейството; грижат се за възрастните и им помагат по всякакъв друг начин, 
изпълняват много други полезни задачи. Жените жертват над 70% от цялото си време 
за тези дейности, дори в егалитарни държави като Швеция. ... Някои феминистки 
убедително застъпват мнението, че зачитането на домакинската работа в БВП би 
повишило "самосъзнанието" на жените, особено в по-слабо развитите страни. ... Други 
феминистки обаче не искат изрично изчисляване на продукцията на домакините, тъй 
като това би влязло в конфликт с тяхната цел да преместят жените от домакинството на 
работно място. ... Трябва да се признае, че домакинската работа представлява част от 
благата и услугите на БВП. Дългият работен ден, който е зает от работата в 
домакинството, води до заключението, че продукцията на домакинствата съставлява 
значителна част от общата продукция на дадена държава. В крайна сметка тази работа 
намира израз в изчисляването на БВП тогава, когато семейството наеме някого, който 
да гледа децата, почиства дома и готви. Когато единият от родителите извършва тази 
работа, това не е така. Има няколко начина, за да се измери и изрази количествено 
продукцията на домакинството. ... Стойността на домакинската работа може да бъде 
измерена чрез разходите, които биха възникнали, ако вместо да се извършва от 
родителите, същата работа бъде закупена на пазара на услуги. ... Зачитането на 
домакинската работа при изчисляването на БВП би повишило самоуважението на 
жените и мъжете, които си остават вкъщи, за да се грижат за децата и възрастните хора 
и да свършат останалата домакинска работа. То би дало и по-ясна картина за БВП и 
икономическия растеж и би могло да спомогне за по-диференцирано тълкуване на 
държавната политика, която оказва влияние върху съотношението между домакинска 
работа и трудова дейност.3

(4) Модернизиране на статистиката и адаптиране на националните счетоводни 
                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapters/french/ ; insbesondere Kapitel 4.
2 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995_fr_ensemble.pdf , p. 6
3 Becker, Gary : Hausarbeit - Das fehlende Stück am ökonomischen Kuchen (veröffentlicht am16.10.1995), in :
Die Ökonomik des Alltags. Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. (Original: The economics of life. From baseball to 
affirmative action to immigration law, how real-world issues affect our everyday life, New York :McGraw-Hill, 
1997; Einheitssacht. : The economics of life.
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системи: понятието за труд трябва да стане подходящо за бъдещето, а трудът без 
възнаграждение, извършван от жените и мъжете като израз на солидарност между 
поколенията трябва да бъде признат

За да бъде включено в НСС, определението за труд следва да бъде преразгледано, за да 
обхване понастоящем трудовата дейност без възнаграждение. Достоверността на 
статистиката може да бъде подкрепена чрез по-добро разбиране на дейността на жените 
и на тяхното поведение на пазара на труда. Възможно най-точно сравнение, базирано 
на политически неутрални допитвания относно поведението в областта на заетостта на 
жените и на мъжете ще осветли силните и слаби страни на статистиката и ще 
предостави указания относно елементи, които следва да се подобрят, както и начина 
това да бъде постигнато.

Подобно начинание е необходимо и по други причини. От една страна потребителите 
на статистиката, като например анализатори на пазара и политически фактори, ще 
разполагат с много по-пълна информация, което е важно, като се има предвид, че 
мъжете често заемат твърде различни длъжности от тези на жените, както и че 
промените на пазара на труда не ги засягат по еднакъв начин. От друга страна 
потребителите ще имат възможност да разберат и анализират особеното положение на 
работещите жени, както и принудите, характеризиращи положението им по отношение 
на това на мъжете. Това ще предостави по-стабилни аргументи в подкрепа на 
равенството между жените и мъжете на пазара на труда. В действителност приносът на 
жените системно се подценява и изопачава, което създава деформирана представа за 
икономиката на една страна и на нейните човешки ресурси, и оттам порочен кръг на 
неравенство между мъжете и жените, което се усложнява от прилагането на 
неподходящи политики и програми. Следователно от съществено значение е да се 
определят елементите, които статистиката, отнасяща се до пазара на труда, следва да 
съдържа, за да се посочат всички съществуващи прилики и разлики между 
положението на мъжете и това на жените на пазара на труда, така че да може на жените 
да се предложи истински избор без дискриминация, в съответствие с тяхната възраст и 
жизнен цикъл, както и най-добра реализация за самите тях, която ще бъде от полза за 
общото благо на обществото на всички равнища.

(5) Насърчаване на справедливост в зачитането на постиженията и свободата на 
избор

Многостранната дискриминация при изпълняването на трудова дейност без 
възнаграждение възниква от противоречието между логиката на пазара и логиката на 
човешката природа. Според икономическата логика на пазара, всеки гражданин в 
репродуктивна възраст трябва да бъде интегриран в пазара на труда. Логиката на 
човешката природа, обаче, ни учи, че новороденото чисто и просто има нужда от майка 
си и баща си, за да подпомогне развитието на човешките си способности 1. 
                                               
1 Verwiesen sei auf die Arbeit von Donald W. Winnicott. Vgl. DAVIS, Madeleine et WALLBRIDGE, David:
Boundary and Space. An introduction to the work of D.W. Winnicott, Brunner/Mazel (New York) and H. 
Karnac (London), 1981; Französische Übersetzung: Winnicott, Introduction à son oeuvre, Paris: PUF, 1992;
Eine zeitgenössische Betrachtung: LIMINSKI, Jürgen und LIMINSKI Martine, Abenteuer Familie: Erfolgreich 
erziehen: Liebe und was sonst noch nötig ist, Augsburg: Sankt Ulrich, 2002; LIMINSKI, Jürgen, Die verratene 
Familie. Politik ohne Zukunft, Augsburg: Sankt Ulrich, 2007;
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Европейските политики не са се приспособили категорично към посочените 
практически човешки изисквания. Все още се разделя осчетоводяването на 
професионалния живот и на семейния живот на семействата, и тези две сфери на 
живота и свързаните с това времеви модели не се възприемат заедно в общ контекст. На 
жените и мъжете е дадена възможността да се занимават с формализирана 
професионална дейност, без съответно да бъде адаптиран начинът на действие на 
предприятията. 

Последиците от различните алтернативи, около които се формира изборът между 
формалната трудова заетост и трудовата дейност без възнаграждение, обаче не водят до 
еднакви резултати. Когато жените и мъжете искат да изберат между формална трудова 
заетост, обичайно наричана „професионална кариера” и трудовата дейност без 
възнаграждение, включваща обичайно наричаното „насърчаване на човешките 
способности и солидарността между поколенията”, многостранната, но скрита 
дискриминация се въплъщава в принудата да се избира между две алтернативи, които 
не са признати за равностойни в икономически план1.

Следователно задължение на обществото е да направи така, че жените и мъжете да 
могат свободно да избират между двете възможности, всяка, от които има своите 
основания да съществува, в рамките на визия, по-обхватна от тази на пазара. 
Предизвикателството възниква около изискването да не се отстъпва на лекотата на 
икономическата логика на пазара, освободен от всякакви принуди, а да се насърчава 
общото благо и бъдещето на обществото, фокусирано върху разцвета на човешката 
личност. Всъщност НСС и БВП на държавите-членки не съдържат индекс за измерване 
на щастието и качеството на живот на хората при различните им социални отношения. 
Увеличаването на националния доход не води задължително до увеличаване на 
колективното благосъстояние. Не случайно учените в областта на социалните и 
икономическите науки напоследък толкова много се занимават с определянето на 
индекс, който наистина да отчита благосъстоянието на хората по страни2.

                                               
1 NUSSBAUM, Martha, Women and Human development, The capabilities approach, Cambridge University 
Press, 2000, Französische Übersetzung: Femmes et développement humain: L'approche des capabilités, Paris:
Des femmes - Antoinette Fouque, 2008.
2 Siehe die jüngsten Arbeiten der Statistiker der Internationalen Arbeitsorganisation und der Weltbank. Im 
Internet findet sich eine verständlich aufbereitete Website, auf der das statistische Prinzip erklärt wird:
http://swz.salary.com/momsalarywizard/htmls/mswl_momcenter.html
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