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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:

- като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент  и на Съвета от 
23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на 
принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до 
заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд1,

А. като има предвид, че трудовата мобилност е ключов инструмент за постигане на 
целите на Лисабонската стратегия, но все още е на ниско равнище, също и сред 
жените,

Б. като има предвид, че динамичният трудов пазар отправя сериозни предизвикателства 
към работниците, особено към жените с деца, като ги принуждава да правят 
компромиси между професионален и семеен живот,

В. като има предвид, че недостатъчната адаптираност на социалноосигурителните 
схеми на държавите-членки създава на жените трудности по отношение на 
бременността, отглеждането на деца, възпитанието, по-добрите възможности за 
кариера и др.,

1. приканва Комисията да отчете специфичните потребности на жените мобилни 
работници и да включи конкретни мерки за удовлетворяване на тези потребности в 
четирите области на Европейския план за действие в областта на трудовата 
мобилност;

2. приканва Комисията да изследва измерението на трудовата мобилност, свързано с 
пола, и да препоръча гъвкави инструменти, за да се преодолеят останалите пречки 
за жените;  

3.  предлага Комисията да организира сред младите момичета и жени информационни
кампании за възможностите за трудова мобилност, за да се облекчи тяхната 
адаптация към динамичния трудов пазар;

4. призовава държавите-членки и заинтересованите страни да отчетат и да премахнат 
пречките пред трудовата мобилност на жените, като гарантират: равен достъп до 
квалифицирани работни места и висши длъжности, равно заплащане, гъвкаво 
работно време, съответстващи здравни услуги и услуги при отглеждане на деца, 
преносимост на пенсионни права, изкореняване на стереотипите, основаващи се на 
пола, и т.н.; 

5. препоръчва държавите-членки и регионалните и местни органи на властта активно 

                                               
1 OВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15.
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да насърчават специални програми за заетост, обучение, образование, 
дистанционно и чуждоезиково обучение, които да създадат за жените по-щадящ 
трудов пазар и да позволят съвместяване на професионалния и семейния живот;  

6. отбелязва предложението на Комисията да се повиши капацитетът на мрежата 
TRESS и да се разшири обхватът и качеството на EURES, като жените се определят 
за специфична категория работници.
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