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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

A. като има предвид, че равните възможности между мъжете и жените и принципът на 
интегрирането на равенството между половете са изрично заложени в регламентите 
за структурните фондове като общовалидни за програмирането и прилагането на 
политиките;

Б. като има предвид, че в сравнение с мъжете, жените два пъти по-често остават 
неактивни, въпреки че съставляват мнозинството от населението с висше 
образование (21,0 % от жените в ЕС-28 през 2012 г. в сравнение с 8,4 % от мъжете1), 
както и че жените по-често съобщават лични или семейни причини за тази 
неактивност (в 21 % от случаите, докато мъжете, които посочват семейството като 
причина, са едва 0.5 %);

В. като има предвид, че жените са изложени на по-голям риск от крайна бедност, 
отколкото мъжете, и че несигурните работни места по-често се заемат от жени, 
особено в селските райони; в същото време отбелязва задълбочаването на 
несигурността сред жените в градските зони, по-специално вследствие на 
икономическата и финансовата криза;

Г. като има предвид, че докато оценките на програмите на политиката за сближаване 
за периода 2007 – 2013 г., съфинансирани от Европейският фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, показват добра обща осведоменост в 
държавите членки за изискването за равенство между половете при изготвянето на 
програмите (70 %2), те също така сочат, че равенството между половете съвсем не 
се интегрира ефективно в тези програми чрез ясно определяне на проблемите или 
количествено изразени цели (по-малко от 8 %); като има предвид, че намалява 
финансовата подкрепа за насърчаване на равенството между жените и мъжете3;

1. призовава държавите членки в контекста на политиката на сближаване да 
разработят програми и действия, целящи насърчаване на равната икономическа 
независимост на жените и мъжете, като гарантират равно участие на жените на 
трудовия пазар и в професионалното обучение и същевременно преодолеят 
възможно най-скоро наболелия въпрос с разликата в заплатите и оттам – и в 
пенсиите на двата пола; следователно призовава държавите членки, регионалните и 
местните органи да предприемат конкретни действия с цел изтъкване на потенциала 
на жените, което е от съществено значение за възстановяването на икономическия 
растеж;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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2. призовава държавите членки да въведат бюджетиране, съобразено с фактора пол, в 
рамките на планирането на политиката на сближаване, с намерение да се анализират 
не само програми, насочени конкретно към жените, но и всички правителствени 
програми и политики, тяхното въздействие върху разпределението на ресурсите и 
приносът им за равенството между жените и мъжете;

3. призовава държавите членки да обърнат внимание на забавените последици, които 
фискалната консолидация може да има за жените, и на начините, по които 
ефективното прилагане на политиката на сближаване би могло да се използва за 
минимизиране на тези последици;

4. призовава държавите членки и регионалните и местните органи да разработят 
новаторски мерки и програми с цел борба с феминизацията на бедността и 
насърчаване на социалното приобщаване, насочени по-конкретно към групите жени 
в най-неравностойно положение, като например жените с увреждания, самотните 
майки, жени с големи семейства, жени мигранти, жени – жертви на насилие, жени с 
ниска степен на обучение и жени, подложени на многостранна и междусекторна 
дискриминация; обявява се за събирането на специфични за жените данни преди 
въвеждането на програми и действия, с цел да се отговори на техните специфични 
нужди по целенасочен и ефективен начин;

5. призовава Комисията в сътрудничество с Европейския институт за равенство между 
половете да подобри още повече системите за докладване на държавите членки, 
като въведе и приложи показатели, така че да стане възможно да се оцени 
подкрепата, оказвана по линия на политиката на сближаване за реален напредък по 
отношение на равенството между половете, и степента, в която такъв напредък е 
било постигнат; подчертава, че данните за това, как програмите в рамките на 
политиката за сближаване постигат целите в областта на равенството между 
половете, следва да бъдат разбити по полов признак;

6. приканва Комисията и държавите членки да оценят въздействието на политиката на 
сближаване като цяло и в частност на структурните фондове върху състоянието на 
жените, за да се гарантира правилното реагиране и ефективното изпълнение на 
програмите за периода 2014 — 2020 г.;

7. призовава държавите членки да използват по-активно наличните средства на ЕС за 
насърчаване на равното третиране на жените и разработване на благоприятни за 
семейството, висококачествени и достъпни услуги за полагане на грижи, както и на 
други социални структури; изтъква значението на съвместяването на 
професионалния и семейния живот в контекста на равните възможности и мерките 
за борба с безработицата и социалното изключване;

8. призовава да се обърне специално внимание на сектора на културните и 
творческите индустрии, които допринасят за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“, и по-специално за създаване на работни места; подчертава 
съществения принос на тези индустрии за развитието на регионите и градовете; 
призовава за мерки за устойчиво насърчаване на продължаващото обучение, 
насочено специално към жените в такива сектори, в стремеж за гарантиране на 
ефективни начини за използване на техните квалификации, както и за създаване на 
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нови възможности за заетост;

9. призовава държавите членки да намерят начини за намаляване на безработицата 
сред жените, така че да не им се налага да бъдат подлагани на прекалена мобилност 
с кариерна цел, тъй като това е в пряк ущърб на децата;

10. призовава Комисията да насърчава обмена на най-добри практики между държавите 
членки в областта на интегрирането на равенството между половете в програмите 
на политиката на сближаване.
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