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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:

A. като има предвид, че една от целите на стратегията „Европа 2020“ е да се повиши 
равнището на заетост на мъжете и жените до 75% и че понастоящем равнището на 
заетост на жените е 58.2%, при наличието на сериозни разминавания в различните 
държави-членки,

Б. като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ поставя ударение върху екологичния 
преход, сектора на възобновяемата енергия и научно и технологично интензивните 
„зелени“ работни места за една устойчива икономика, а жените остават 
недостатъчно представени както в обучението, така и при съответните работни 
места, което води до силна секторна сегрегация по пол,

В. като има предвид, че, независимо че микрокредитите са важен инструмент за 
жените предприемачи и за създаването на семейни предприятия, жените остават 
недостатъчно представени в бизнеса в Европейския съюз, като представляват 
средно 30% от всички предприемачи,

Г. като има предвид, че над 60% от завършващите студенти са жени и като има 
предвид, че недостатъчно жени и момичета се насочват към научното поприще, 
което води до силна секторна сегрегация по пол, а разликата в заетостта на жените и 
мъжете в сектора на информационните технологии с течение на времето по-скоро се 
увеличава, вместо да намалява,

Д. като има предвид, че неравнопоставеността между половете на пазарите на труда в 
ЕС продължава да съществува по отношение на заплащането, на съотношението 
заетост на непълен към пълен работен ден и на степента на заетост, което се дължи,  
наред с другото, на отглеждането на децата, и като има предвид, че разделението на 
пазара на труда от гледна точка на заетостта е съществена пречка за един добре 
функциониращ пазар на труда на ЕС,

1. подчертава факта, че, за да се повиши равнището на заетост на жените, държавите-
членки трябва да обръщат особено внимание на ефикасното прилагане на законите 
срещу дискриминацията и разпоредбите, благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на нетрадиционни работни места чрез доброволни мерки и 
постижими цели и да осигуряват достъпност и отчетност; подчертава значението на 
извършването на мониторинг на изискванията към пазара на труда и уменията; 
приканва държавите-членки да предлагат всеобхватна помощ на националните 
ресорни министерства в областта на труда и образованието, с цел прилагането на 
програми за интегриране на принципа за равенство на половете;

2. подчертава, че, за да има висококвалифицирани и обучени работещи жени на пазара 
на труда, е необходимо да се създадат възможности за многократен достъп и 
развитие на жените на пазара на труда, по-конкретно за тези, които са уязвими и 
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които са изправени пред структурна безработица и затруднения при връщането си 
на работа, които или са загубили работното място поради неотдавнашната 
финансова криза, поради майчинство или отпуск по майчинство, или поради други 
причини, чрез възможности за преквалификация и достъп до професионално 
обучение независимо от вида на трудовия договор с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, че е необходимо на жените да бъде 
предоставян достъп и стимули за активно участие в обучението през целия живот на 
всички етапи от тяхното професионално развитие, както и да се насърчава 
изучаването на технически дисциплини и инженерство сред момичетата с оглед на 
гъвкаво адаптиране на образованието и обучението към потребностите на пазара на 
труда, особено поради необходимостта от висококвалифицирани работници;

3. подчертава необходимостта от инвестиране в ефективни системи за образователно и 
професионално ориентиране, за да бъдат ориентирани младите жени към избор на 
научно, инженерно или техническо висше образование – било то академично или 
неакадемично; отбелязва, че в политиките на държавите-членки в областта на 
професионалното обучение и ученето през целия живот трябва да се отдели особено 
внимание на интегрирането на компетентностите в областта на ИКТ, цифровата 
грамотност и комуникационните умения и да се насърчават жените да се възползват 
от тях, както и да се разширят възможностите за обучение за жените, така че да им 
се дава възможност да се адаптират към промените на пазара на труда по време на 
тяхното професионално развитие, като по този начин се увеличава присъствието им 
в стратегическите за бъдещото развитие сектори; счита за необходимо да се води 
борба със стереотипите в образованието, свързани с пола;

4. поддържа становището, че за да се запазят квалификациите и уменията на жените 
работници в  променящото се икономическо пространство и за да се помага на тези, 
които желаят, да се върнат на работа, е от съществено значение работниците, които 
са в родителски отпуск, също да бъдат включени в обученията, организирани от 
техния работодател;

5.   призовава държавите-членки да увеличат усилията си за предотвратяване на 
сегрегацията на пазара на труда, като включат в структурните реформи на своите 
пазари на труда инструменти, като например ЕСФ, за борба срещу професионалната 
сегрегация на жените, намираща израз както в неподходящото представителство на 
жените при ръководните длъжности, така и в сегрегирания по пол пазар на труда, 
чрез ефективни мерки срещу предразсъдъците и стереотипите, също и срещу 
„стъкления таван“ от невидими бариери, за обмен на добри практики и сравнителни 
показатели между държавите-членки и законодателни мерки, включително квоти за 
увеличаване на броя на жените на ръководни длъжности;

6. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят мерките за съвместяване на 
професионалния и личния живот и да инвестират в участието на жените в пазара на 
труда, като стимулират управлението на различията, поощряват жените в 
професионално отношение и насърчават създаването на нови работни места с по-
гъвкави форми на условията на труд;

7. подчертава, че новите работни места следва да бъдат придружени от нови схеми на 
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работа, които да позволяват на работниците с деца на издръжка да работят в 
променливи часове, да намалят своето работно време или да изберат да работят от 
вкъщи;

8. насърчава Комисията да поощрява интегрирания подход за равно третиране на 
мъжете и жените в промишлеността, за да се даде възможност за равноправно 
участие на мъжете и жените, като се отдели особено внимание на секторите, в които 
традиционно преобладават мъжете;

9. призовава Комисията да допълни действащата правна рамка за съчетаване на 
личния и професионалния живот и да ускори внасянето на новите законодателни 
разпоредби относно отпуска по бащинство, отпуска поради осиновяване и отпуска 
за грижа за лица на издръжка; отбелязва със загриженост настоящия застой в Съвета 
по отношение на предложеното преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО;

10. подчертава необходимостта от това пазарът на труда да бъде организиран в интерес 
на съвместяването на професионалния и личния живот чрез създаване на структури 
и институции, които да предоставят грижи за деца, възрастни хора и други лица на 
издръжка, за да отговори на реалните нужди и да гарантира за всички достъпни и 
висококачествени услуги за полагане на грижи, така че да се даде възможност на 
работещите майки да постигнат равновесие между професионален и личен живот, с 
цел да се подобри участието на пазара на труда и икономическата независимост на 
жените;

11. подчертава необходимостта от въвеждане на по-гъвкаво работно време и различни 
възможности за работа от вкъщи, без да се застрашава икономическата 
независимост на заетите лица, които все по-често и не по собствено желание биват 
наемани временно или на непълен работен ден; подчертава необходимостта от 
достойно заплащане и достъп до социални осигуровки, независимо дали става дума 
за работа на пълен или непълен работен ден;

12. отбелязва, че възможности за повишаване на дела на заетост на жените съществуват 
не само в сектора на здравеопазването и социалните услуги, но и в сектора на 
охраната на домовете, логистичния сектор (включително транспорта), сектора на 
бизнес услугите (например застраховане и консултантски услуги), както и в сектора 
на екологията и устойчивото развитие;

13. насърчава Комисията и държавите-членки да подкрепят и развиват специфични 
програми, предназначени за набиране на жени за технически професии чрез 
субсидии за млади учени жени, в съответствие с най-добрата практика в определени 
държави-членки като програмата „Excellentia“ в Австрия, която даде възможност да 
се удвои броят на жените професори в университетския научно-технологичен 
сектор и допринесе за създаването на висококачествени изследователски центрове, 
ръководени от жени;

14. подчертава, че „зелените“ работни места имат потенциала да се превърнат в сегмент 
за растеж на бъдещия европейски пазар на труда; призовава Съвета, Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че жените се ползват от тези работни места в 
същата степен като мъжете; призовава за специално внимание, за да се гарантира, 
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че преходът към възобновяема енергия и инвестициите в „зелени “ технологии за 
модернизиране на физическата инфраструктура включват също развиване на 
достойни и висококачествени работни места за мъжете и жените;

15. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават частния и държавния 
сектор да предприемат всички възможни и необходими действия за премахване на 
различията в заплащането между половете и съществените неравенства от гледна 
точка на достъп, заплащане, професионално развитие, участие и управление, с оглед 
подобряване на участието на жените на пазара на труда. подчертава, във връзка с 
това, значението на прозрачността под формата на по-добра статистика и на 
използваемост на определението за „равностоен труд“; приветства обявеното от 
Комисията преразглеждане на пенсионната система по отношение на лицата с 
пропуски при пенсионноосигурителните вноски, предизвикани от периоди, в които 
са били безработни, болни или са имали задължения за полагане на грижи, което се 
отнася основно за жените.
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