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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 предположението на стратегията „Европа 2020“ е да се 
увеличи равнището на заетост на мъжете и жените до 75 %; като има предвид, че 
понастоящем равнището на заетост на жените е 58,2 %;

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, че е важно да 
се извършва мониторинг на изискванията на пазара на труда и по отношение на 
уменията;

2. подчертава, че за да има висококвалифицирани работещи жени на пазара на труда, е 
необходимо на жените, изправени пред структурна безработица и затруднения при 
връщане на работа след майчинство или отпуск за отглеждане на дете, да се 
предоставят възможности за преквалификация и достъп до професионално обучение 
независимо от вида на договора за работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, че е необходимо да се предостави на жените 
достъп до активно участие в обучение през целия живот на всеки етап от тяхната 
кариера 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;

3. приканва държавите-членки да включат в своите структурни реформи на пазара на 
труда инструменти за борба срещу професионалната сегрегация на жените в 
хоризонтален и вертикален аспект чрез ефективни мерки срещу стереотипите и 
обмен на добри практики и сравнителни показатели между държавите-членки;

4. призовава Комисията да подкрепя участието на жените в пазара на труда и да 
инвестира в него, като стимулира управлението на различията, насърчава жените в 
професионално отношение и насърчава създаването на нови работни места, 
позволяващи баланс между професионалния и личния живот, като например 
гъвкави форми на работа;

5. 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 
бизнес-услугите (например застраховане и консултантски услуги), както и в сектора 
на екологията и устойчивото развитие;

6. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават частния сектор да 
предприема всички възможни действия за премахване на различията в заплащането 
между двата пола с оглед подобряване на участието на жените на пазара на труда.


