
 
 
  

 

Намаляване на разликата в заплащането между половете –  
въвеждане на резолюциите за равностойно заплащане от Конгреса на EPSU 

(Европейска федерация на синдикатите в публичния сектор) през 2009 г. 
 
Разликата в заплащането между половете беше обсъдена на всяко едно от последните 
заседания на комитетите на местните и регионалните власти (МРВ), националната и 
европейската администрация (НЕА) и на здравните и социалните служби (ЗСС). На 
заседанията на МРВ и НЕА дискусията беше в контекста на разработването на Списък с 
критерии за заплащането, който да се съсредоточи върху различните елементи, които 
образуват една справедлива система на заплащане. На заседанието на ЗСС дебатът 
отчасти представляваше продължение на отговора на Комитета на доклада за разликата 
в заплащането между половете в сектора на социалните грижи и здравеопазването от 
Джейн Пилинджър. 
 
Въпросът за равностойното заплащане е също така и приоритет на работния план на 
EPSU за петте години, следващи двете резолюции, приети на Конгреса миналия юни. 
Резолюциите не само ангажираха EPSU и техните филиали да работят за намаляване на 
разликата в заплащането между половете с пет процентни пункта 
(http://www.epsu.org/a/5534), но също така да проучат какво може да се предприеме срещу 
факта, че в секторите и професиите, в които преобладават жените има тенденция към по-
ниско заплащане (и за мъжете, и за жените), в сравнение с тези професии, където 
болшинството от работниците са мъже (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
На трите заседания на постоянния комитет беше решено, че е важно да се контролира 
напредъка на усилията за постигане на равностойно заплащане и по-конкретно да се 
установи степента на разликата в заплащането между половете, пред която е изправен 
всеки филиал в съответния свой сектор, професия или работно място – което от трите е 
най-точно в конкретния случай.  
 
Необходимо е нашите филиали да отговорят на следните въпроси, за да се установи 
текущото състояние на нещата и да получим възможност да преценим напредъка към 
равностойно заплащане до края на тази година и след това да отговарят веднъж годишно 
до следващия Конгрес на EPSU през 2014 г. 
 
На базата на тези отговори ще бъде изготвен доклад за пред всеки постоянен комитет на 
техните заседания през октомври 2010 г. и  на конференцията за колективно договаряне 
на EPSU в Брюксел на 7-8 декември 2010 г. ще бъде дискутиран един общ преглед на 
всички отговори 
 

Бележка за разликата в заплащането между половете 
Равностойното заплащане означава нещо повече от това да се гарантира 
едно и също заплащане на мъжете и жените за една и съща свършена 
работа (въпреки, че това е много важно!). Разликата в заплащането между 
половете обикновено се измерва като се сравни средното заплащане на 
мъжете и жените, вземайки под внимание броя изработени часове. Данните 
могат да бъдат взети от даден сектор или от конкретно работно място. 

http://www.epsu.org/a/5534
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Съответните цифри може да зависят от това как се договарят филиалите 
на секторно и/или местно ниво. 
 
Разликата в заплащането между половете е общ индикатор за степента на 
неравнопоставеност между мъжете и жените. Тогава изниква въпросът да 
се анализират по-прецизно причините за неравностойното заплащане на 
мъжете и жените. Например, възрастта, старшинството, трудовият стаж и 
нивото на образованието и обучението могат да допринесат за факта, че 
средното заплащане на жените е по-ниско от средното заплащане на 
мъжете. Ответната реакция може да включи редица мерки, като например 
подобряване на обучението и възможностите за повишение за жените и 
намиране на решение за справяне с влиянието на отпуската по майчинство 
и грижите за децата върху заплащането на жените и перспективите им за 
израстване в работата.  

 
 

Въпроси към филиалите относно разликата в заплащането между половете 
 
Имате ли данни относно заплащането на жените и мъжете във Вашия сектор, работно 
място, професия или съответна група за договаряне? 
 
Ако нямате на разположение такива цифри, можете ли да обясните защо? 
(Например, работодателят ли е отказал да ги предостави?) 
 
Каква е разликата в заплащането между половете във Вашия сектор/работно място сега 
и разполагате ли с цифри, които да покажат тенденцията през последните пет години? 
(Разликата в заплащането между половете представлява разликата между средните 
доходи на мъжете и жените.) 
 
Имали ли сте преговори с работодателя, за да обсъдите всеки от факторите, които 
допринасят за разликата в заплащането между половете, например: 
 

 Концентрация на жени на нископлатените работни места 
 Степента, в която жените заемат работни места на непълно работно време, но 

търсят работа на пълно работно време/увеличаване на работните часове 
 Прозрачност на системите на заплащане и елементите от структурата на 

заплащане (например, бонуси и заплащане, свързано с постиженията), които може 
да водят до дискриминация на жените 

 По-големи увеличения на заплащането за най-ниско платените и/или професиите, 
в които преобладават жените 

 Възможности за обучение и повишение на жените 
 Въздействие на отпуската по майчинство върху заплащането и перспективите на 

жените 
 Достъп до услуги за гледане на деца или подпомагане за разходите по гледане на 

децата или зависими възрастни 
 Въздействие на аутсорсинга 
 Гъвкавост на работното време 



 
 
  

 
Какви са резултатите? 
 
Моля, изпратете своите отговори на nsalson@epsu.org и rpond@epsu.org 
 
Моля, отговорете до 1 септември 2010 г., така че да можем до приготвим докладите 
за заседанията на постоянните комитети през октомври. 
 
 
Благодарим Ви много  
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