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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. обръща внимание на факта, че ЕС е изправен пред демографска криза, която до 2040 
г. ще доведе до недостиг на работна сила от 24 милиона души, което ще създаде 
икономическа необходимост от допълнително включване на жените към пазара на 
труда;  подчертава, че повишаването на степента на заетост на жените до равнището 
на заетост на мъжете ще намали недостига на работна сила до 3 милиона души; 

2. отбелязва, че равенството между половете е необходимо условие за изпълнение на 
целта на стратегия Европа 2020 за 75 % степен на заетост и също така е от ключово 
значение за поддържането на устойчиви пенсионни системи; 

3. подчертава, че икономическият растеж и конкурентоспособността в ЕС зависят от 
преодоляването на несъответствието между постиженията на жените в областта на 
образованието и тяхното участие и позиции на пазара на труда;

4. подчертава, че неравното разпределение на семейните задължения е в основата на 
неравната позиция на жената на пазара на труда; подчертава, че съвместяването на 
професионалните и семейните задължения е ключово условие за равенството между 
половете, което следва да се насърчава чрез инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на участието на мъжете в домашната работа чрез 
законодателни инструменти относно родителския отпуск и отпуска по бащинство, 
както и чрез гъвкава организация на работното време.  

5. подчертава, че феминизирането на бедността е резултат от фактори, включващи 
прекъсването на професионалното развитие на жените, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, разликата в пенсиите и бедността на домакинства, в които глава
на семейството са самотни майки, както и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може да бъде постигнато чрез политики за борба 
срещу бедността, които включват измерението на равенството  между половете;   

6. подчертава необходимостта от прозрачност и увеличаване на баланса между 
половете при назначаването на отговорни позиции; 

7. подчертава високото равнище на недеклариран труд, което се отразява отрицателно 
върху социалната сигурност на жените и на равнищата на БВП на ЕС; призовава за 
създаването на стимули за работодатели и работници за преминаването им от 
неформалната към легалната икономика. 


