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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:

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г.1 относно преодоляването 
на дискриминацията на основание пол и солидарност между поколенията,

A. като има предвид, че е необходимо да се вземе предвид специфичното, свързано с 
въпроса за равенството между половете измерение на отношенията между 
различните поколения, 

Б. като има предвид, че в съответствие с амбициозните цели за равнището на заетост в 
стратегията „ЕС 2020” се планира да се увеличи процентът на заетостта при жените 
и мъжете на възраст между 20 и 64 г. със 75 % до 2020 г., като същевременно сме 
изправени пред демографско предизвикателство,

В. като има предвид, че ролята на родителите е особено значима във време на 
демографски промени, тъй като те са необходими и като работници, и като (съ-) 
майки и бащи, и като има предвид, че следва да се вземат превантивни мерки по 
отношение на опасността тази двойна тежест да падне на плещите само на жените,

Г. като има предвид, че демографските промени силно повлияха на личния и 
професионалния живот, особено при жените, като недостатъчното равнище на 
услуги, неадекватните социални плащания, бавната и трудна интеграция на пазара 
на труда, дългите периоди на несигурна и временна заетост и липсата на подкрепа 
за младите семейства са сред причините младите хора да отлагат създаването на 
семейство и раждането на деца,

Д. като има предвид, че жените живеят по-дълго от мъжете и представляват 
нарастваща част от възрастното население,

Е. като има предвид, че в държавите-членки и регионите, в които съществуват 
ефективни, гъвкави и интегрирани системи за социално подпомагане, процентът на 
раждаемостта е по-висок, независимо от високия процент на заетост при жените;

Ж. като има предвид, че всички европейски страни страдат от недостиг на млади 
специалисти в областта на занаятите, докато опитът и уменията на по-възрастните 
лица се подценяват, и че следователно съществува опасност от изчезване на 
занаятчийски професии, по-специално такива, обичайно практикувани в по-голяма 
степен от жени, 

1. призовава да се обръща специално внимание на аспектите, свързани с равенството 
                                               
1 OВ C 67E, 12.3.2010 г., стp.31
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между половете, при разглеждане на демографското предизвикателство и 
солидарността, тъй като отношенията между половете изграждат структурата на 
целия цикъл на живота – от раждането до старостта – като влияят върху достъпа до 
средства и възможности и върху определянето на стратегиите за живота на всеки 
негов етап;

2. счита, че е от съществено значение да се насърчава солидарността между 
поколенията, по-специално във връзка с половото измерение, чрез целенасочени 
данъчни политики, мерки за насърчаване на активно остаряване, политика за 
жилищно настаняване, както и създаването на интегрирани мрежи от услуги за 
деца, възрастни лица и лица с увреждания, и зависими лица, за да се въздейства 
благоприятно върху равновесието между професионалния и семейния живот;

3. подчертава, че следва да се предприемат мерки по отношение на различията между 
мъжете и жените по отношение на трудовото възнаграждение – понастоящем 17 % в 
ЕС 27 – тъй като последствията от това са по-ниски доходи от момента на 
раждането на първото дете и, накрая, по-ниски пенсии и по-висок процент на 
бедност сред възрастните жени;

4. изтъква значението на соцалноосигурителните и пенсионни права за отделните 
лица, отчитащи безвъзмездния труд за полагане на грижи;

5. подчертава факта, че съвместяването на професионалния и семейния живот е 
възможно единствено, ако безвъзмездните грижи са по-равномерно разпределени 
между мъжете и жените и ако на семействата се предоставят услуги в областта на 
осигуряването на грижи, които да бъдат достъпни, на приемливи цени и с добро 
качество; призовава държавите-членки да гарантират достъпни, гъвкави и 
висококачествени услуги на разумна цена, и по-специално достъп до детски 
заведения, като се стремят да гарантират условия за предоставяне на 50% от 
необходимите грижи за децата на възраст до три години и 100% от грижите за 
децата на възраст между три и шест години, като също така подобрят достъпа до 
грижи за другите зависими лица и осигурят адекватни условия за отпуск както за 
майките, така и за бащите;

6. признава необходимостта от предприемане на действия за подобряване на 
договореностите, определящи не само отпуска по майчинство, но и отпуска по 
бащинство и родителски отпуск за работещи бащи;

7. признава, че на пазара на труда по-възрастните жени често са пряко или косвено 
жертви на дискриминация и множествена дискриминация, положение, срещу което 
следва да се предприемат необходимите мерки;

8. призовава за мерки за насърчаване на доброволния труд за пенсионираните и 
възрастните жени, като по този начин се даде възможност да се използват 
професионалните им умения;

9. признава важната роля на по-възрастните жени като лица, предоставящи грижи, 
чиито възможности често се подценяват и които могат да допринесат за по-добро 
съвместяване на професионалния и семейния живот;
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10. призовава да се увеличи участието на жените от всички възрастови групи в 
програмите за обучение през целия живот;

11. призовава Европейския институт за равенство между половете да наблюдава и 
анализира отношенията между поколенията въз основа на показатели за пол и 
възрастова група;

12. призовава за признаване на инициативите за подпомагане на младите и възрастните 
хора, които желаят да създадат съвместно бизнес, в който да участват 
представители на различните поколения;

13. призовава Комисията и държавите-членки да преразгледат схемите за социално 
осигуряване, в случаите когато те продължават да водят до неравенствата между 
равнищата на пенсиите при мъжете и жените, и да разгледат възможността от 
въвеждане на корективни фактори, като отчетат нееднаквите вноски, произтичащи 
от временната заетост и отговорностите, свързани с майчинството;

14. счита, че биха могли да бъдат насърчени и организирани „услугите по домовете” за 
възрастните лица чрез насърчаване на самостоятелни и съвместни форми на 
дейност, въз основа на споразумения с местните органи и въвеждането на "целеви" 
ваучери за семействата;

15. счита, че едно от средствата за справяне с неравенствата в сферата на цифровите 
технологии - феномен, засягащ особено жените и по-специално възрастните жени и 
водещ до професионално и социално изключване - би било училищата да 
организират експериментални инициативи за грамотност в областта на 
информационните технологии.
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