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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Проектодоклад 

Съображение Д a (ново) 

 

Проектодоклад Изменение 

 Да. като има предвид, че жените, и 

по-специално самотните майки, са 

изложени в по-голяма степен на 

бедност и изключване; 

 

 

 

Изменение  2 

Проектодоклад 

Съображение Д б (ново) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 Дб. като има предвид, че в селските 

райони няма достъп до услуги, 

свързани с раждането на дете, 

подходяща инфраструктура за 

полагане на грижи за здравето на 

майките и гаранция за безопасно 

раждане; 

 

 

Изменение  3 

Проектодоклад 

Съображение Д в (ново) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 Дв. като има предвид, че ролята на 

жените в селското стопанство и в 

семейните земеделски стопанства 
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продължава да бъде важна, но остава 

в сянка и в много случаи – без 

заплащане;  

 

 

 

Изменение  4 

Проектодоклад 

Съображение Ж a (ново) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

Жа. като има предвид, че жените са 

изложени в по-голяма степен на 

бедност и социално изключване от 

мъжете, още повече когато са на 

възраст над 60 години; 

 

 

 

Изменение  5 

Проектодоклад 

Съображение Ж б (ново) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 Жб. като има предвид, че 

равенството между половете е 

основно право, обща ценност на ЕС и 

необходимо условие за постигане на 

целите на ЕС по отношение на 

растежа, заетостта и социалното 

сближаване; 
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Изменение  6 

Проектодоклад 

Съображение Ж в (ново) 

 

Проектодоклад Изменение 

 Жв. като има предвид, че 

равенството между половете 

представлява важен инструмент за 

икономическо развитие и социално 

сближаване; 
 

 

 

Изменение  7 

Проектодоклад 

Съображение Й a (ново) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 Йа. като има предвид, че 

отрицателните демографски промени 

увеличават необходимостта от по-

силна солидарност между 

поколенията; 
 

 

 

Изменение  8 

Проектодоклад 

Параграф 1 a (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 1a. подчертава решаващата роля на 

висококачествените обществени и 

частни услуги, особено за жените; 

подчертава значението на 

достъпните висококачествени и 

финансово приемливи обществени и 
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частни услуги като средство за 

осигуряване на равенство между 

половете; 
 

 

 

Изменение  9 

Проектодоклад 

Параграф 2 a (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

2а. призовава държавите членки и 

Комисията да вземат предвид 

отражението на различните 

политики върху равенството между 

половете и демографските промени; 

 

 

Изменение  10 

Проектодоклад 

Параграф 3 a (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

3а. припомня решението на 

Европейския омбудсман по досие 

OI/8/2014/AN относно зачитането на 

основните права при прилагането на 

политиката на сближаване на ЕС;

  

 

 

Изменение  11 

Проектодоклад 

Параграф 3 б (нов) 
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Проектодоклад Изменение 

 3б. призовава Комисията и 

държавите членки активно да 

използват европейските структурни 

фондове като инструменти за 

увеличаване на равенството между 

половете; 
 

 

 

Изменение  12 

Проектодоклад 

Параграф 7 а (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 7а. призовава държавите членки и 

Комисията да извършат анализ на 

въпросите, свързани с пола, и да 

работят с бюджетиране, съобразено 

с фактора пол, с цел да се постигне 

равенство между половете при 

разпределянето на финансови ресурси; 
 

 

 

Изменение  13 

 

Проектодоклад 

Параграф 7 а (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 7а. счита, че предизвикателствата, 

свързани с намаляващото и 

застаряващо население, ще изискват 

обективни, задълбочени и 

всеобхватни оценки на редица 

утвърдени икономически, социални и 

политически политики и програми, 
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които ще трябва да включват 

дългосрочна перспектива;  

 

 

 

 

Изменение  14 

Проектодоклад 

Параграф 7 б (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

7б. посочва, че жените в 

маргинализираните общности са 

изправени пред множествена 

дискриминация, което ги излага на 

още по-голям риск от бедност и 

социално изключване, особено по 

отношение на достъпа до заетост, 

образование, здравеопазване и 

социални услуги; 

 

 

Изменение  15 

Проектодоклад 

Параграф 7 в (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 7в. призовава Комисията и 

държавите членки да разглеждат 

диалога и солидарността между 

поколенията като средство за 

постигане на равенство между 

жените и мъжете; 
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Изменение  16 

Проектодоклад 

Параграф 7 г (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

7г. изтъква, че равнището на 

безработицата при жените се 

подценява, тъй като много жени не 

са регистрирани като безработни, и 

по-специално жените, които живеят 

в селски или отдалечени райони или 

които помагат в рамките на семейни 

предприятия и земеделски 

стопанства; 

 

 

Изменение  17 

Проектодоклад 

Параграф 7 д (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

7д. призовава държавите членки и 

Комисията да насърчават 

предприемачеството сред жените в 

селските райони; 

 

 

Изменение  18 

Проектодоклад 

Параграф 7 e (нов) 
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Проектодоклад Изменение 

  

7е. подчертава необходимостта от 

детски заведения и от структури за 

полагане на грижи за други зависими 

лица на цялата територия на 

селските райони и настоятелно 

призовава Комисията да подкрепя 

държавите членки, включително чрез 

предоставянето на финансиране от 

ЕС, при изграждането на такива 

структури във форма, която да е 

достъпна за всички; 

 

 

Изменение  19 

Проектодоклад 

Параграф 8 a (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  

8a. призовава Комисията и 

държавите членки да приемат 

интегрирането на свързаните със 

семейството въпроси като 

основополагащ принцип на всички 

предложения за политики; 

 

 

Изменение  20 

Проектодоклад 

Параграф 10 a (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

 10а. подчертава значението на 

местните и регионалните органи за 

изпълнението на политиките и 

мерките, които ще осигурят 
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възможности за заетост и за 

самостоятелна заетост, особено за 

жените, което би противодействало 

на тенденциите на вътрешна 

миграция; 
 

 

 

Изменение  21 

Проектодоклад 

Параграф 14 a (нов) 

 

 

Проектодоклад Изменение 

  

14a. призовава Комисията да използва 

регионални фондове за подобряване на 

децентрализираната акушерска 

помощ; 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 
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