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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:

1. отбелязва представянето на обновената социална програма от страна на Комисията, 
позволяваща развитието да напредне още повече и да позволи по-целенасочен и 
интегриран подход на социалната политика, като мобилизира областите на 
заетостта, равните възможности, образованието, здравеопазването и 
информационното общество, и се надява, че това ще допринесе за напредък в 
равенството между половете като се създадат повече и по-добри работни места и в 
усилията в борбата срещу бедността, дискриминацията и социалното изключване;

2. счита, че интересите и ценностите на Европа, сред които и показателите за 
равенство между половете, трябва да допринасят за оказване на влияние върху 
решенията, вземани на международно равнище;

3. счита, че гъвкавостта и сигурността трябва да бъдат използвани в полза на хората в 
социално неблагоприятно положение, по-специално по отношение на жените и 
възрастните хора; за тази цел трябва да бъде възприет балансиран подход по 
отношение на интересите на работещите жени, но също и по отношение на 
насърчаването на икономическия растеж;

4. подчертава значението на образованието за социалната политика; подчертава 
необходимостта младите хора да се възползват от качествено образование за да се 
изкорени феномена на ранното напускане на училище; нещо повече - младите хора, 
и особено момичетата и жените, следва да бъдат информирани за възможностите, 
които имат на разположение в областта на образованието и обучението;

5. насърчава засилването на диалога със социалните партньори, която да доведе до 
подобряване на отпуските за отглеждане на деца; приветства новите предложения 
на Комисията относно отпуска по майчинство и правата на самонаетите лица.
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