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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства културата на равенство в ЕС, в т. ч. "Пътната карта за равенство" на 
Комисията и "Пакта за равенство между жените и мъжете" на Съвета, и призовава 
за нейното осъществяване чрез конкретни мерки и финансови ресурси;

2. високо оценява потенциала на политиката за социално сближаване за насърчаване 
на равенството;

3. отбелязва, че жените все още заемат малко ръководни постове;

4. подчертава, че най-голямото покачване на заетостта на жените се наблюдава при 
професии с по-ниско заплащане и несигурни трудови договори и че разликата в 
заплащането между половете достига 30% в някои европейски страни; 
следователно приветства мерките за подпомагане на равния достъп на жените до 
пазара на труда и за насърчаване на предприемачеството сред жените и настоява за 
премахване на съществуващите предразсъдъци и половата дискриминация по 
отношение на конкурентоспособността и пригодността за наемане на работа на 
жените, особено на високи постове;

5. подчертава, че трайната безработица е пропорционално по-голяма сред жените;
както и че грижите за деца на възраст до 5 години са свързани с по-високо равнище 
на безработица в сравнение с безработицата сред жените без деца;

6. препоръчва да се вземат под по-задълбочено внимание различните потребности в 
развитието на момичетата и момчетата в образователната система като по този 
начин се противодейства на стереотипите;

7. счита, че пазарът на труда в повечето държави-членки не отразява адекватно по-
високото средно образователно равнище и по-добрите академични постижения на 
жените;

8. препоръчва да се работи за гарантиране на насърчаването на знанието и разумни 
критерии в училищното образование, за да може да се постигне свобода, лична 
независимост и справедливост с цел постигане на социална интеграция; счита, че т. 
нар. ключови компетенции като предприемачески дух и научен и технологичен 
подход трябва да се засилят, най-вече сред жените;

9. настоява за подкрепа на жените в професионалната им кариера и в тази връзка за 
засилване на мерките, за да се гарантира съвместяването на професионалния и 
семейния живот от двата пола и за да се насърчат мъжете да поемат семейни 
отговорности; настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да 
предприемат сериозни мерки за намаляване на разликата в заплащането между 
половете и да насърчават родителския отпуск за мъжете, както и отпуска по 
бащинство;

10. изтъква потребността от повече висококачествени, гъвкави и широкообхватни 
(обществени и частни) услуги за гледане на деца, достъпни за всички обществени 
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слоеве, за да се улеснят мъжете и жените при връщането им към професионалния 
живот след родителски отпуск и за да се позволи съвместяването на 
професионалния и семейния живот;

11. подчертава потребността от мерки за повишаване на квалификацията по време на 
родителския отпуск за успешно справяне с променилите се условия на работното 
място;

12. препоръчва разработването на мерки на европейско ниво, целящи формирането на 
съзнание на нулева толерантност към сексистки обиди и към уронващи 
достойнството на жените образи в медиите и в търговските съобщения;

13. изтъква значението на обезпечаването на информираността на имигрантите, при 
влизането им в ЕС, относно ценностите, действащото законодателство и 
социалните конвенции за равенството между половете, така че да се избегнат 
ситуации на дискриминация в обществата на приемащите страни, което се 
получава в резултат на липсата на осведоменост за културната среда;

14. счита, че медиите следва да подчертават ролята на жените в обществото, както и 
примерите за случаите, в които е постигнато равенство между половете и 
равновесие между професионалния и личния живот; призовава Комисията да 
повиши осведомеността в медиите относно ролята на жените в обществото и да 
насърчи равните възможности, например чрез програма Media 2007.
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