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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че трябва да се положат големи усилия, за да бъде постигната 
целта, заложена в стратегията „ЕС 2020“, а именно да се увеличи участието на
жените на пазара на труда до 75%, тъй като това ще отключи голям неизползван 
потенциал, особено в сферата на науката и технологиите, и би допринесло за 
икономическа ефективност и увеличена производителност;

1. отново изразява призива си към държавите членки да включат в процеса на 
Европейския семестър аспектите на равенството между половете, като вземат под 
внимание потребностите и положението на жените, когато прилагат насоките на 
политиката, определени в годишния обзор на растежа; поздравява държавите 
членки, които са включили измерението, свързано с равенството между половете, в 
своите национални програми за реформа (НПР), но изразява съжаление, че много 
държави членки са пропуснали да посочат равенството между половете в своите 
програми;

2. призовава Комисията да добави показатели, свързани с равенството между 
половете, за да даде възможност да се извършва мониторинг на напредъка към 
постигането на целите „ЕС 2020“ и да подготви във възможно най-голяма степен 
класификация на целите и показателите на „ЕС 2020“ от гледна точка на 
равенството между половете; 

3. припомня, че разликата в заплащането на мъжете и жените продължава да бъде 
въпрос в ЕС и че тази разлика също така се отразява на нивото на пенсиите, които 
жените впоследствие получават; призовава следователно държавите членки да 
определят качествени цели в НПР, свързани с премахването на разликата в 
заплащането на мъжете и жените; 

4. припомня, че повечето работни места на непълно работно време се заемат от жени, 
което ограничава тяхната икономическа независимост, когато това не е личен избор, 
и се отразява силно на жени, които са в уязвимо положение като самотните майки; 
призовава следователно Комисията и държавите членки да извършват мониторинг 
на заетостта на жените както от количествена, така и качествена гледна точка, тоест 
въз основа на броя работни часове седмично, вид на договора и следователно 
способността им да си осигурят финансова независимост; призовава държавите 
членки активно да включат измерението, свързано с равенството между половете, 
във всички мерки и дейности, насочени към насърчаването на бизнеса и 
самостоятелната заетост;

5. подчертава, че жените следва да бъдат насърчавани и по-добре подготвени да 
навлизат в секторите с най-висок потенциал за заетост, като икономиката с ниски 
въглеродни емисии и с ефективно използване на ресурсите („зелени работни места“) 
или цифровата икономика; подчертава, че в сектора на здравеопазването и 
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социалния сектор („бели работни места“), в които са заети много жени, работните 
места следва да получат по-добро признаване от гледна точка на видове договори и 
възнаграждения;

6. отбелязва, че достъпът на жените до висококвалифицирани работни места също 
следва да бъде улесняван, за да се намали разликата в производителността на ЕС и 
следователно да се увеличи конкурентоспособността на ЕС на световните пазари.


