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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:

А. като има предвид, че политиките за равенство между половете могат да допринесат 
значително за справяне с демографските предизвикателства, най-вече чрез 
стимулиране на интегрирането на жените на пазара на труда и намаляване на риска 
от бедност сред жените и децата,

Б. като има предвид, че жените живеят по-дълго от мъжете и увеличаващата се 
разлика в продължителността на живота между мъжете и жените би могла 
допълнително да изложи жените в по-напреднала възраст на изолация, зависимост 
от други хора и бедност,

В. като има предвид, че застаряването на европейското население представлява едно 
от основните предизвикателства, пред които ще бъде изправено общественото 
здравеопазване в Европейския съюз, с оглед на все по-голямата тежест, свързана с 
определени хронични заболявания, част от които засягат по-специално жените, и 
като има предвид, че националните, регионалните и местните органи ще играят 
основна роля за гарантирането на непрекъснатостта, безопасността и качеството на 
здравните грижи и услуги,

1. призовава компетентните европейски, национални, регионални и местни органи, в 
рамките на политиката на сближаване и с оглед на стратегията „Европа 2020“, да 
вложат повече усилия в извършването на анализ на ефикасността на интегрирането 
на принципа за равенство между половете и на прилагането на мерките за равенство 
между половете в рамките на политиката на сближаване и на мерките за борба 
срещу дискриминацията, по-специално на фона на демографските промени, 
характеризиращи се със застаряване на населението и със значителни миграционни 
потоци както от трети държави към ЕС, така и във вътрешността на ЕС от изток на 
запад и от селските към градските региони, като се обръща внимание на жените, 
които са социално изолирани;

2. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че всички регионални и 
местни органи в ЕС са включили в своите предложения за финансиране за 
следващия програмен период в рамките на политиката на сближаване мерки за 
интегриране на принципа за равенство между половете, както и целта за 
ограничаване на отрицателните последици от демографските промени;

3. посочва, че политиките и услугите за предоставяне на грижи са неизменно свързани 
с постигането на равенство между мъжете и жените, и подчертава, че липсата на 
достъпни и висококачествени услуги на разумни цени за предоставяне на грижи в 
повечето държави в ЕС и фактът, че грижите в семейството не се разпределят 
равномерно между мъжете и жените, оказват пряко отрицателно въздействие върху 
възможностите за участие на жените във всички аспекти на социалния, 
икономическия, културния и политическия живот;



PE458.821v03-00 4/7 AD\865024BG.doc

BG

4. призовава Комисията да въведе през следващия цикъл на политиката на сближаване 
конкретни програми и проекти в сътрудничество с регионалните органи за 
развиване и увеличаване на активното участие на жените в малките и средните 
предприятия, което би могло да подобри пряко положението със заетостта сред 
жените, като по този начин се избегне „изтичането на мозъци“, свързано с 
преместването на млади хора от селските райони в градовете или в други страни, с 
цел да се спре намаляването на населението;

5. призовава компетентните европейски, национални, регионални и местни органи в 
рамките на съответните им сфери на компетентност и като част от политиката на 
сближаване за следващия период да предвидят мерки за финансово подпомагане на 
майчинството и грижите за деца чрез издаване на различни видове ваучери и 
чекове, да насърчават предоставянето на грижи за децата и семейството и на 
обезщетения и да въведат ефективни мерки за съвместяване на професионалния и 
семейния живот, като се предвиди гъвкаво работно време за родителите (като 
свободен избор) и адекватно предоставяне на висококачествени услуги на достъпни 
цени за предоставяне на грижи за деца, възрастни и други зависими лица, които да 
позволяват на родителите и особено на майките да съчетават семейния с 
професионалния си живот; подчертава, че някои страни са въвели подходящи 
политики за съвместяване на професионалния и семейния живот, които предоставят 
възможност на хората за свободен избор между действителни, равностойни опции, с 
цел да се увеличи както процентът на участие на мъжете и жените на пазара на 
труда, така и раждаемостта;

6. счита, че за тази цел работата от разстояние следва да се развива винаги, когато тази 
форма на труд е възможна, въз основа на амбициозно законодателство, което 
съвместява интересите на работниците и служителите и на предприятията;

7. счита, че с оглед на демографските промени, които настъпват в Европа, и с цел да се 
насърчи постигането на по-добър баланс между професионалния и личния живот 
следва да се отделят повече средства за осигуряване на предучилищни детски 
заведения в съответствие с новата стратегия за политиката на сближаване след 
2013 г.;

8. подчертава все по-голямото и ключово значение на местните и регионалните органи 
в Европа по отношение на насърчаването на равните възможности за жените и 
мъжете с оглед на преодоляването на демографските предизвикателства и ги 
приканва да включат в своите проекти за децентрализирано сътрудничество 
политики в тази област, за да могат жените — особено най-уязвимите сред тях, 
включително имигрантки, жени, принадлежащи към малцинствени групи, жени с 
увреждания, жени, които са станали жертва на основано на пола насилие и 
безработни жени над 45-годишна възраст — да получат достъп до нови 
информационни технологии и до микрофинансиране за стопанска дейност;

9. призовава Евростат да включи в регионалния индекс на човешкото развитие 
факторите, свързани с неплатения „невидим“ труд, с диференцирани по пол данни, 
които отразяват тройната роля, която често изпълняват жените в качеството на 
майки, дъщери и баби, като допълнителен елемент в съществуващата, макар и все 
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още недостатъчна регионална социална инфраструктура, във връзка с неотдавна 
публикуваното проучване на ОИСР, озаглавено „Cooking, Caring and Volunteering: 
Unpaid Work Around the World“1;

10. посочва огромното неравновесие между мъжете и жените по отношение на 
разпределението на домашните и семейните отговорности, което принуждава 
основно жените да избират гъвкави условия на труд или дори напълно да се откажат 
от трудова заетост, което се отразява върху професионалното развитие на жените, 
върху запазващата се разлика в заплащането на жените и мъжете и върху 
натрупването на пенсионни права;

11. призовава Евростат да проучи и разработи показатели за измерване и 
остойностяване на участието на жените и мъжете в доброволчески дейности, с цел 
да покаже, по региони, приноса на жените и мъжете за социалното сближаване и за 
подобряването на качеството на живота особено на лицата, които живеят в условия 
на бедност;

12. счита, че доброволческата дейност, извършвана от жени, следва да се разглежда 
като професионален опит и да се ползва с надлежно признание, без да се накърняват 
здравноосигурителните и пенсионните права на тези жени;

13. призовава Комисията да предложи конкретни инициативи в рамките на 
Европейската година за активен живот на възрастните хора и солидарност между 
поколенията (2012 г.), посветени на дейността на възрастните жени и подчертаващи 
техния принос за социалното и териториалното сближаване; подчертава, че 
принципът на солидарност между поколенията е един от структурните елементи на 
европейския социален модел и следователно на икономическото, социално и 
териториално сближаване; призовава за предприемане на действия за насърчаване 
на гъвкавите решения по отношение на пенсионирането и за съчетаване на пенсиите 
с непълно работно време, за да се насърчават тези жени да останат по-дълго на 
пазара на труда; с оглед на поддържането на този принцип отправя искане 
публичните органи на всички равнища да възприемат активен подход и да участват 
в осигуряването на висококачествени социални услуги от общ интерес;

14. изисква от държавите-членки да увеличат адекватността на пенсиите, като се борят 
с дискриминацията на пазара на труда, основана на пола, и най-вече като намалят 
разликите между двата пола по отношение на професионалното развитие и 
заплащането и като осигурят обезщетения в рамките на пенсионните схеми за 
времето, прекарано в грижи за семейството;

15. призовава държавите-членки и регионалните органи да насърчават форми на 
подкрепа за семействата, които се грижат за възрастни лица, нуждаещи се от чужда 
помощ;

16. призовава Европейската комисия и държавите-членки да насърчават форми на 
обучение и образование, интегриращи различните поколения, като включват 

                                               
1 Miranda, V. (2011 г.), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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например младежите, училищата и сдруженията в проекти за обучение на 
възрастните хора по ИКТ или като развиват уменията на възрастните хора чрез 
извънкласни проекти;

17. призовава държавите-членки и регионалните органи да развиват и подкрепят 
различните форми на участие на възрастните хора в официални и неофициални 
учебни дейности и доброволческа работа, както и тяхното активно участие в 
общността;

18. призовава Комисията да обърне особено внимание на въздействието на 
демографските предизвикателства върху общественото здраве и да предприеме 
подходящи действия с оглед на все по-голямата тежест, свързана с болестите, 
засягащи жените и мъжете, по-специално като предостави възможност 
профилактичните прегледи за рак за жените и мъжете да се финансират в рамките 
на различните инструменти на политиката на сближаване, със специален акцент 
върху регионите, в които не се обезпечават в достатъчна степен обществени 
здравни услуги. 
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