
PA\658709BG.doc PE 386.537v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по правата на жените и равенството между половете

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2007/2023(INI)

19.3.2007

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно модернизирането на трудовото право за посрещане на 
предизвикателствата на 21 век
(2007/2023(INI))

Докладчик по становище: Kartika Tamara Liotard



PE 386.537v01-00 2/3 PA\658709BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\658709BG.doc 3/3 PE 386.537v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че изследванията показват тенденция към засилване на 
социалното неравенство и по-специално на неравенството между половете при 
новите икономически условия,

Б. като има предвид, че жените се намират в неравностойно положение на пазара на 
труда и са несъразмерно представени при работата на непълно работно време и при 
новите, често несигурни форми на трудови договорености, като се сблъскат с 
пречки при търсенето на достъп до пълни социални права и придобивки,

1. изтъква, че приемането на мерки за засилване на социалноосигурителните права и 
придобивки за работещите на непълно работно време и за лицата с гъвкави или 
нетипични трудови договорености е от съществена важност за равенството между 
половете предвид факта, че мнозинството от работещите са жени;  

2. призовава Комисията да прилага ефективно интегрирания подход за равно 
третиране на мъжете и жените (gender mainstreaming) в своя процес на 
консултиране; изтъква, че Зелената книга на Комисията (COM(2006)0708) не се 
съсредоточава върху различните последици, които предложените промени ще имат 
за двата пола; 

3. подчертава, че конкурентният натиск допринася за задълбочаването на 
икономическото неравенство и за увеличаването на исканията за гъвкавост на труда, 
което въздейства отрицателно на разликата в заплащането, перспективите за 
икономическа независимост и социалната защита на жените, и води до тяхната 
професионална и секторна изолация; 

4. изтъква, че общата трудова натовареност на жените ще се увеличи, ако тяхната 
заетост продължи да бъде насърчавана, без да се премахне неравенството по 
отношение на домакинските задължения посредством осигуряване на достатъчно 
услуги за детски грижи и засилване на закрилата на бременни жени и кърмачки; 

5. призовава държавите-членки да улеснят мъжете и жените при граденето на кариера 
през всички житейски фази, по начин, който позволява полагането на грижи и 
обучението през целия живот, без загуба на пенсионни права и други социални 
придобивки;  подчертава, че това може да се постигне единствено посредством 
засилване, а не чрез ограничаване на трудовото право и социалната защита.


