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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:

А. като има предвид, че преходът към нова икономика следва да не бъде използван 
като претекст за ограничаване на различни мерки за осигуряване на равенство, а 
вместо това следва да бъде разглеждан като уникална възможност за 
повишаване на участието на жените на пазара на труда в ЕС, тъй като това е 
предпоставка за гарантиране на устойчив растеж, за пълноценно използване на 
потенциала за работни места и за укрепване на конкурентоспособността, 

1. подчертава, че в прехода към нова икономика е от важно значение насочването 
на вниманието върху равенството между половете, тъй като съществува по-
голяма вероятност жените да бъдат в несигурна позиция на пазара на труда 
поради несигурни трудови правоотношения и съответна разлика в заплащането, 
основана на пола; призовава за разработването на политики на пазара на труда, 
които обръщат внимание на въпроса за равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането на жени в нетрадиционни професии;

2. изтъква, че, като се има предвид, че едва 30% от всички предприемачи са жени и 
че малко жени са самонаети, пречките, които понастоящем възпрепятстват 
жените да започнат предприемаческа дейност, следва да бъдат премахнати, тъй 
като предприемачите са от решаващо значение за продуктивността и растежа в 
устойчивата икономика;

3. подчертава, че целенасочените усилия за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за осигуряване на обучение през целия живот са 
от основно значение за разрушаване на сегрегацията по полов признак на пазара 
на труда; призовава за осигуряване на подходящо обучение, за да се предотврати 
недостатъчното представителство на работниците от женски пол в 
нисковъглеродните сектори на икономиката; 

4. подчертава, че в контекста на техническото обучение и стажове следва да бъдат 
отчитани в по-голяма степен нуждите на жените, включително графици и места 
на извършване на трудова дейност, които са съобразени с тяхната роля в 
семейството, и обучение, което съответства на тяхното равнище на умения; 
призовава ЕС и държавите-членки да осигурят гъвкави, висококачествени 
възможности за грижи за децата;

5. призовава ЕС и държавите-членки да отдадат по-висок приоритет на „зелените” 
работни места за жените в контекста на програмите по Европейския социален 
фонд (ЕСФ), като вземат предвид факта, че ЕСФ финансира проекти за обучение 
в области като възобновяемите източници на енергия и екотуризма; подчертава, 
че са необходими повече усилия за повишаване на процента на участие на 
жените в проекти, подкрепяни от ЕСФ, който към момента е под 10%;
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6. подчертава необходимостта от повишаване на участието на жените в 
професионалните съюзи в секторите с нетрадиционна заетост, тъй като, ако 
работните места в новата икономика трябва да бъдат социално устойчиви, е от 
основно значение да бъдат защитени правата на жените;


