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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава значението на водещата инициатива „Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“; приканва държавите членки да се възползват 
в пълна степен от програмата „Прогрес“ на ЕС и от предстоящата програма за 
социална промяна и социални иновации, особено по отношение на ефективното 
изпълнение на целите, свързани с равенството между половете; призовава 
държавите членки да предприемат необходимите действия, за да се възползват от 
Европейския социален фонд и да използват средствата от него за целенасочени 
програми за борба срещу бедността;

2. отбелязва, че от началото на кризата насам делът на безработните лица сред жените 
е неизменно по-висок, отколкото при мъжете, което само изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са изправени жените в рамките на пазара на труда, 
включително пряката и косвената дискриминация, двойната дискриминация срещу 
жените с увреждания, разликата в заплащането на жените и мъжете, работата на 
непълно работно време, несигурните условия на труд, бедността сред работещите 
лица, високата концентрация на работещите в сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална защита и недостатъчните пенсионни права; 
във връзка с това отправя искане към Комисията да отправи препоръка към 
държавите членки относно борбата срещу сегментирането на пазара на труда, което 
води до недостатъчен достъп на жените до качествени работни места с достойно 
трудово възнаграждение;

3. приканва държавите членки да подкрепят участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки като осигуряване на безплатен достъп до обществени грижи за деца и за 
лица, нуждаещи се от постоянни грижи, увеличаване на ресурсите за образование и 
програми за професионална квалификация;

4. изразява загриженост във връзка с големите съкращения на публичните разходи, 
произтичащи от налагането на мерки за строга бюджетна дисциплина и водещи до
мащабни съкращения на работните места и услугите в рамките на публичния 
сектор, които принуждават много жени да преминат от платена на неплатена работа 
и ги излагат на висок риск от бедност;  

5. насочва вниманието на държавите членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително разработване на схеми за минимални доходи 
и програми за социално подпомагане на лицата, които срещат затруднения при 
посрещането на основните си потребности, особено лицата с деца и по-конкретно 
самотните родители.


