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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:

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

A. като има предвид, че е необходимо да се вземе предвид специфичното, свързано с 
въпроса за равенството между половете измерение на отношенията между 
различните поколения,  

Б. като има предвид, че в съответствие с амбициозните цели за равнището на заетост в 
стратегията „ЕС 2020” се планира да се увеличи заетостта с 25 %, като 
същевременно се вземат мерки по отношение на демографското предизвикателство, 

В. като има предвид, че ролята на жените е особено значима във време на демографски 
промени, тъй като те са необходими и като работници, и като майки, и че е 
необходимо да се вземат подходящи мерки по отношение на тази двойна тежест, 
която майките носят,

Г. като има предвид, че вследствие на по-дългата си продължителност на живота 
жените представляват нарастваща част от възрастното население,

1. изисква да се обръща специално внимание на аспектите, свързани с равенството 
между половете, при разглеждане на географското предизвикателство и 
солидарността, тъй като отношенията между половете изграждат структурата на 
целия цикъл на живота – от рождението до старостта – като влияят върху достъпа 
до средствата и възможностите и върху определянето на стратегиите за живота на 
всеки етап от него;

2. подчертава, че следва да се предприемат мерки по отношение на различията между 
мъжете и жените по отношение на трудовото възнаграждение – понастоящем 17 % в 
ЕС 27 – тъй като последствията от това са по-ниски доходи от момента на 
раждането на първото дете и, накрая, по-ниски пенсии и по-висок процент на 
бедност сред възрастните жени;

3. подчертава факта, че съвместяването на професионалния и семейния живот е 
възможно единствено ако на семействата се предоставят услуги в областта на 
осигуряването на грижи, които да бъдат достъпни, на приемливи цени и с добро 
качество; 

4. признава, че по-възрастните жени често са жертви на дискриминация на пазара на 
труда, при това на различни форми на дискриминация, положение, срещу което 
следва да се предприемат необходимите мерки;
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5. признава важната роля на по-възрастните жени като лица, предоставящи грижи, 
чиито възможности често се подценяват и които могат да допринесат за по-добро 
съвместяване на професионалния и семейния живот;

6. призовава да се увеличи участието на жените от всички възрастови групи в 
програмите за учене през целия живот;

7. отправя искане към Европейския институт за равенство между половете да 
наблюдава и анализира отношенията между поколенията въз основа на показатели 
за пол и възрастова група.


