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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 равенството между жените и мъжете има значително 
въздействие върху европейското икономическо, социално и териториално 
сближаване, което е свързано наред с другото с участието на жените на пазара на 
труда и което дава възможност да се гарантират равни възможности за жени и мъже 
по отношение на достъпа до висококачествено образование, достоен труд и 
развитие на професионалната кариера, което ще допринесе също така за 
увеличаване на икономически активното население и за подобряване на 
съществуващите умения, като по този начин ще спомогне за засилване на растежа и 
за повишаване на конкурентоспособността,

Б. като има предвид, че едва 7% от финансирането по ЕСФ за периода 2000-2006 г. са 
използвани за финансиране на мерки за насърчаване на равенството между жените и 
мъжете; като има предвид, че за същия период за мерки за (пряка или непряка) 
подкрепа на равните възможности, субсидирани от ЕФРР, са предоставени 21% от 
общото финансиране,

В. като има предвид, че участието на жените на пазара на труда се различава 
значително в различните региони, и като има предвид, че средно участието на 
жените на пазара на труда е по-ниско от това на мъжете и че средностатистическите 
доходи на мъжете са по-високи от тези на жените; като има предвид, че тези 
обстоятелства могат да бъдат обяснени отчасти с факта, че за жените е по-трудно да 
съчетават професионалния и семейния живот, тъй като в общия случай жените 
носят отговорността за грижите за децата и други лица на издръжка,

Г. като има предвид, че жените представляват по-голямата част от завършилите висше 
образование и че въпреки това до този момент тази тенденция не е довела до 
изравняване на равнищата на заетост; като има предвид, че в същото време жените 
преобладават сред лицата с най-ниско равнище на образование, макар че с времето 
това положение се променя значително,

Д. като има предвид, че в 16 държави-членки рискът от крайна бедност е по-висок при 
жените, отколкото при мъжете, и като има предвид, че по-голямата част от 
работещите при несигурни условия на труд са жени, особено в селските райони,

Е. като има предвид, че равните възможности между мъжете и жените и принципът на 
равнопоставеност между половете са изрично посочени в регламентите за 
структурните фондове като общовалидни за програмирането и изпълнението на 
политиките,

Ж. като има предвид, че средно половината от участващите в дейности, организирани 
от ЕСФ в рамките на политиките за активна заетост, са жени,
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1. подчертава необходимостта от увеличаване на финансовата подкрепа в рамките на 
политиката на сближаване, оказвана за мерки, които улесняват жените и мъжете при 
съвместяването на професионалния и семейния живот, по-специално по-гъвкави 
условия на труд и достатъчно осигуряване на висококачествени услуги в областта 
на грижите за деца и грижите за други лица на издръжка на достъпни цени, които 
биха позволили на бащите и особено на майките да съчетават професионалния и 
семейния живот, което допринася за социалното сближаване, тъй като се поощряват 
равните възможности и ролята на семейството и на родителите, както и за 
икономическото сближаване, тъй като се увеличава участието на жените на пазара 
на труда;

2. подчертава, че повишаването на равнището на заетост е един от главните фактори 
за растеж; посочва също така, че за да бъде постигната определената в стратегията 
„Европа 2020“ цел за равнище от 75% заетост сред хората на възраст между 20 и 64 
години, е необходимо не само да се намали безработицата, но също така да се 
приобщят към пазара на труда хората, които понастоящем не са активни;

3. подчертава необходимостта от създаване на иновационни мерки за борба с 
бедността, насочени към жени, чието положение е уязвимо, по-специално жените 
имигранти, самотните жени и жените с големи семейства;

4. изразява съжалението си, че напредъкът към постигане на равенство между мъжете 
и жените на пазара на труда е много ограничен, и подчертава, че повечето държави 
от ЕС все още не са постигнали почти никакъв напредък в прилагането на принципа 
за равнопоставеност между половете в своите политики и в извършването на 
системна оценка на въздействието на тези политики от гледна точка на равенството 
между половете, както посочва Комисията в своя пети доклад за сближаването;

5. счита, че подкрепата от Европейския социален фонд следва да продължи да се 
съсредоточава предимно върху увеличаване на равнището на професионална 
активност чрез финансиране на мерки, насочени към групите в неравностойно 
положение (жени, млади хора, трайно безработни, имигранти, малцинства, хора с 
увреждания и т.н.), които се нуждаят от подкрепа за намиране на работа, чрез 
насърчаване на мерки за професионална квалификация, чрез борба с половата 
дискриминация при избора на кариера и професия, чрез подкрепа за участието на 
жените в научни и технологични дейности и чрез подпомагането им при започване 
на предприемаческа дейност, както и чрез съфинансиране на отделни икономически 
инициативи, предприети от лица, които се намират извън пазара на труда, като по-
специално се обръща внимание на жените над 45-годишна възраст;

6. счита, че за постигане на пълното им и достойно включване на пазара на труда 
лицата, наети при несигурни условия на труд, трябва да имат същия достъп до 
програми за стимулиране на професионалната активност, съфинансирани от 
структурните фондове, като безработните лица;

7. подчертава важния принос на ЕФРР за интегриране на принципите на равенство на 
половете във всички съответни области, по-специално в предоставянето на помощи 
за обучение и образование за жените предприемачи, както и за инвестиции в 
заведения за грижи за деца, възрастни хора и други лица на издръжка;
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8. призовава за внасянето на изменения в регламента за ЕЗФРСР, за да се даде 
възможност, както в случая с ЕСФ, да се предприемат проактивни мерки в подкрепа 
на жените през програмния период 2014-2020 г., което беше възможно през 
предишни периоди, но не и през текущия, и което ще окаже много благоприятно 
въздействие върху трудовата заетост на жените в селските райони;

9. приканва Комисията, в рамките на политиката на сближаване, да гарантира 
насърчаването на професионалното обучение на жените и призовава държавите-
членки да засилят програмите за „обучение през целия живот“ и инициативите за 
активен живот на възрастните хора, по-специално предвид тежките последствия от 
кризата за най-уязвимите групи от обществото, като например възрастните хора, 
етническите малцинства и жените в неравностойно положение;

10. призовава Комисията и държавите-членки да предвидят специални мерки, 
включващи съществуващите ресурси и процедури – например гаранционните 
фондове – за стартиране на инициативи за микрофинансиране и микрокредити, 
насочени предимно към жените;

11. подкрепя Комисията в реформирането на политиката на сближаване, по-специално 
посредством повишена концентрация на ресурсите върху по-малък брой 
приоритети, с целеви мерки и стратегически цели, при условие че през новия 
период равенството между жените и мъжете на пазара на труда остане област с 
висок приоритет;

12. призовава държавите-членки да създадат експертни звена за интегриран подход към 
равенството между половете и равни възможности в рамките на управителните 
органи, да въведат процедура за оценка на въздействието върху равенството между 
половете по време на етапа на подбор и строго да наблюдават резултатите от 
изпълняваните програми по отношение на напредъка в областта на равенството 
между половете;

13. призовава държавите-членки и регионалните и местните органи да се придържат 
към ангажимента си за равенство между половете, недискриминация и достъп на 
хората с увреждания до всички етапи на изпълнение на програмите; изразява своята 
загриженост поради факта, че макар всички програми да посочват изрично 
равенството, то не винаги се взема предвид при изпълнението на програмите, както 
стана ясно от оценката на тяхното прилагане и техните резултати;

14. призовава Комисията да изготви план за действие за определяне на специфичните и 
измерими цели със срокове, както беше посочено в документа, придружаващ 
стратегията за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., и обръща внимание 
на необходимостта от наблюдение на дейностите на Комисията;

15. призовава държавите-членки и регионалните и местните органи да осигурят 
ефективно прилагане на всички достъпни на европейско равнище финансови 
инструменти, за да поддържат включването в пазара на труда на всекиго, по-
специално на най-уязвимите групи жени (жени с увреждания, емигранти, жени от 
малцинствата, жени жертви на насилие, основано на пола, жени с недостатъчно 
обучение и т.н.);
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16. призовава Комисията да настоява пред държавите-членки да определят специфични 
цели за европейска мобилност, образование, обучение и развитие на 
професионалните възможности за жените в сектора, посветен на транснационални 
проекти в рамките на Европейския социален фонд;

17. призовава Комисията и държавите-членки да разработят насоки за използване на
Европейския социален фонд по начин, който да гарантира подобряването на 
специализираните умения и способности на младите жени в сектори, в които 
присъствието им е по-ограничено, в съответствие със стратегията за регионално 
развитие на иновациите и качествената заетост;
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