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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 социално и икономическо сближаване, което наред 
с други фактори определя участието на жените на пазара на труда,

Б. като има предвид, че активността на жените на пазара на труда се различава 
значително в различните региони, средно тяхното участие в него е по-ниско от това 
на мъжете,

В. като има предвид, че жените представляват по-голямата част от завършилите висше 
образование, но и че те преобладават в същото време сред лицата с най-ниско 
равнище на образование,

1. подчертава, необходимостта от увеличаване на финансовата подкрепа в рамките на 
политиката на сближаване, оказвана за мерки, които дават възможност на жените и 
мъжете за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот, което 
допринася за социалното сближаване посредством поощряване на ролята на 
семейството и раждаемостта, както и икономическото сближаване посредством 
увеличеното участие на жените на пазара на труда;

2. счита, че подкрепата от Европейския социален фонд следва да продължи да се 
съсредоточава предимно върху увеличаване на степента на професионална 
активност, по-конкретно посредством съфинансиране на отделни икономически 
инициативи, предприети от лица, които се намират извън пазара на труда, като се 
обръща внимание на жените над 45-годишна възраст;

3. приканва Комисията, в рамките на политиката на сближаване, подобаващо да отчете 
професионалното обучение на жените и призовава държавите-членки да въведат 
програми за „обучение през целия живот“;

4. подкрепя Комисията в реформирането на политиката на сближаване, по-специално 
посредством повишена концентрация на ресурси за по-малък брой приоритети, при 
условие, че сред тях се гарантира постоянно присъствие на въпроса за равенството 
между жените и мъжете на пазара на труда;

5. обръща внимание върху необходимостта от наблюдение на действията на 
Комисията, посочени в документа, придружаващ стратегията за равенство между 
жените и мъжете 2010-2015 г.;

6. призовава държавите-членки да прилагат ефективно всички достъпни на европейско 
равнище финансови инструменти , които поддържат включването в пазара на труда.


