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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 изпълнението на 
политиките;

Б. като има предвид, че в сравнение с мъжете жените е два пъти по-вероятно да са 
икономически неактивни, въпреки че са мнозинство по отношение на 
квалификациите за висше образование, както и че жените по-често съобщават 
лични или семейни причини за своята неактивност;

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;

Г. като има предвид, че докато оценките на програмите на политиката за сближаване 
за периода 2007 – 2013 г. показват добра обща осведоменост в държавите членки за 
изискването за равенство между половете при изготвянето на тези програми, те 
също така сочат, че равенството между половете съвсем не е действително 
интегрирано в програмите;

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 сближат равнищата на участие на трудовия 
пазар и намерят решение на наболелия въпрос с разликата във възнагражденията на 
двата пола;

2. 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;

3. призовава държавите членки и регионалните и местните органи да разработят 
новаторски мерки и програми за борба срещу феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното приобщаване, насочени по-конкретно към най-
уязвимите групи жени;

4. призовава Комисията в сътрудничество с Европейския институт за равенство между 
половете да подобри системите за докладване на държавите членки, така че да 
позволяват да се оцени подкрепата, оказвана по линия на политиката на сближаване 
за напредък по отношение на равенството между половете;

5. призовава държавите членки да използват по-активно наличните средства на ЕС за 
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финансиране на разработването на благоприятни за семейството, висококачествени 
и достъпни услуги за полагане на грижи, които да позволяват по-добро 
съвместяване на професионалния и семейния живот.


