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Изменение 1
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение А (ново) 

Проектостановище Изменение

A) Като има предвид, че често 
бедността сред родителите води до 
бедност сред децата и сериозно влияе 
на по-нататъшния им живот;

Or.bg

Изменение 2
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение Б (ново) 

Проектостановище Изменение

Б) Като има предвид, че жените от 
етнически малцинства, жените с 
увреждания и възрастните жени са 
жертви на двойна дискриминация;

Or.bg

Изменение 3
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение В (ново) 

Проектостановище Изменение

В) Като има предвид, че разликата в 
заплащането между мъжете и 
жените в ЕС е почти 18% и като има 
предвид, че принципа за равно 
заплащане между половете е един от 
основните принципи на Европейските 
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договори;

Or.bg

Изменение 4
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение Г (ново) 

Проектостановище Изменение

Г) Като има предвид, че екстремната 
бедност, трафикът на хора, 
склоняването към проституция и 
експлоатация от всякакъв вид са 
тясно свързани;

Or.bg

Изменение 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1 - точка -1 а (нова) 

Проектостановище Изменение

-1a. посочва, че жените все по-често 
носят бремето на бедността и са по-
засегнати от нея отколкото 
мъжете, по-специално тези 
категории жени с особени 
потребности като жени с 
увреждания, възрастни жени и 
семейства с един родител (особено 
самотни майки и вдовици с деца на 
издръжка) и групи, които са най-
често жертва на изключване като 
жени от ромски произход, според 
традициите на които домакинската 
работа и осигуряването на грижи се 
възлагат само на жените, като ги 
преждевременно ги отстраняват от 
образование и заетост, и жените 
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имигранти. С оглед на това 
подчертава необходимостта от 
подходящи условия на труд, 
включително защита на права като 
достойно възнаграждение, отпуска по 
майчинство и работна среда без 
дискриминация, които са от 
съществено значение за такива жени;

Or.es

Изменение 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Проектостановище
Параграф 1 – точка -1 б (нова) 

Проектостановище Изменение

1б. призовава държавите-членки да 
включват понятието равенство на 
половете във всички политики за 
заетост и специални мерки, така че 
да подобрят достъпа до работни 
места, да избегнат прекалено 
голямото представителство на 
жените в несигурни трудови 
правоотношения, да увеличат 
устойчивото участие и насърчат 
напредъка на жените в областта на 
заетостта, както и да намалят 
сегрегацията на пазара на труда по 
полов признак, като отстранят 
преките и непреките причини; 

Or.es

Изменение 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Проектостановище
Параграф 1 – точка -1 в (нова) 

Проектостановище Изменение

-1в. следва да не се забравя, че жените 
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с увреждания страдат от 
дискриминация в рамките на 
семейната среда и в образованието. 
Възможностите им за заетост са 
ограничени и в повечето случаи със 
социалните помощи, които 
получават не изплуват от 
бедността; затова държавите-
членки трябва да осигурят на жените 
с увреждания специализираните 
грижи, от които се нуждаят, за да 
могат да се ползват правата си, и да 
предложат мерки за интегриране на 
тези жени чрез допълнителни 
програми за подкрепа;

Or.es

Изменение 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1 – точка -1 г (нова) 

Проектостановище Изменение

-1г. посочва значителните различия 
между жените в селските и в 
градските области по отношение на 
достъпа до обучение, заетост и 
качеството на работата; отдава 
голямо значение на правото на всички 
тези жени, особено на най-младите и 
най-уязвимите, да получат подходящо 
образование с професионално обучение 
и университетско образование и 
затова призовава държавите-членки и 
Комисията да подкрепят въпросните 
групи чрез ефективна система от 
дейни политики и подходящи мерки за 
обучение, така че да им даде 
възможност бързо да се 
приспособяват към изискванията на 
пазара на труда;

Or.es
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Изменение 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Проектостановище
Параграф 1 – точка -1 д (нова) 

Проектостановище Изменение

-1д. призовава държавите-членки да 
следват устойчиви политики, които 
дават възможност на всички, 
включително на най-слабите и най-
необлагодетелстваните групи, да 
получат достъп до пазара на труда и 
да постигнат по-голямо равновесие 
между професионалния и личния и 
семейния живот, като гарантира, че 
се осигурява пълна подкрепа на 
равните възможности и всички 
необходимите за това услуги чрез 
съпътстващи мерки като гъвкаво 
работно време и достъпни детски 
заведения на разумна цена;

Or.es

Изменение 10
Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 1 - точка 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, 
тъй като крайната бедност и
социалната изолация представляват 
нарушение на правата на човека;

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки като жените са 
особено засегнати безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация 
счита, че освен прехраната, 
достъпът до образование и пазара на 
труда, както и участието в 
обществото са в основата на живот, 
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който не накърнява достойнство на 
човека;

Or.de

Изменение 11
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1 - точка 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, тъй 
като крайната бедност и социалната 
изолация представляват нарушение 
на правата на човека;

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз чрез 
държавите-членки да засили техния 
ангажимент за предприемане на 
подходящи действия за изкореняване 
на бедността и социалната изолация, и 
по-специално бедността сред децата;

Or.en

Изменение 12
Vilija Blinkevičiūtė

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и засягат мъжете и 
жените по различен начин; поради 
тази причина призовава Европейския 
съюз да засили своя ангажимент и да 
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специално бедността сред децата, тъй 
като крайната бедност и социалната 
изолация представляват нарушение на 
правата на човека;

вземе специални мерки за изкореняване 
на бедността и борба срещу социалната 
изолация, и по-специално за 
изкореняване на бедността сред децата, 
тъй като крайната бедност и социалната 
изолация представляват нарушение на 
правата на човека; призовава 
Комисията и Съвета тясно да си 
сътрудничат с държавите-членки, за 
да гарантират, че се вземат 
необходимите мерки и че всички деца 
получават еднакви възможности в 
живота, предвид на това че 
намаляването на бедността сред 
децата е един от приоритетите на 
годината на борбата с бедността;

Or.lt

Изменение 13
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 - точка 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, 
тъй като крайната бедност и 
социалната изолация представляват 
нарушение на правата на човека;

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация и да 
постави особен акцент върху 
закрилата на най-уязвимите групи 
(семейства с един родител, семейства 
с три и повече деца, лица с 
увреждания, етнически малцинства, в 
частност роми, лица, които живеят 
в най-малко облагодетелстваните 
микрорегиони, лица с намаляваща 
трудоспособност и млади хора без 
трудов опит); в тези групи жените 
биват засягани най-осезаемо от 
бедността, тъй като те често 
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страдат от множество 
неблагоприятни обстоятелства;

Or.en

Изменение 14
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 - точка 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, тъй 
като крайната бедност и социалната 
изолация представляват нарушение на 
правата на човека;

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация на 
жените, и по-специално на 
самотните майки, на възрастните 
жени, на жените с увреждания и на 
жените имигранти, тъй като крайната 
бедност и социалната изолация 
представляват нарушение на правата на 
човека;

Or.en

Изменение 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Проектостановище
Параграф 1 - точка 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
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бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, тъй 
като крайната бедност и социалната 
изолация представляват нарушение на 
правата на човека;

бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред жените и 
преките й последици върху семейния 
живот, тъй като крайната бедност и 
социалната изолация представляват 
нарушение на правата на човека;

Or.es

Изменение 16
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, тъй 
като крайната бедност и социалната 
изолация представляват нарушение на 
правата на човека;

1. отбелязва, че в резултат на 
икономическата криза в редица 
държави-членки безработицата и 
социалните неволи продължават да 
нарастват и поради тази причина 
призовава Европейския съюз да засили 
своя ангажимент за изкореняване на 
бедността и социалната изолация, и по-
специално бедността сред децата, и 
безработицата, която засяга огромна 
част и от младите хора, и от по-
възрастните работници, тъй като 
крайната бедност и социалната изолация 
представляват нарушение на правата на 
човека и май-малко един на всеки 
шестима европейски граждани е 
засегнат от това явление;

Or.ro

Изменение 17
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 а (нова) 

Проектостановище Изменение

1а. тъй като безработицата е 
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основната причина за бедността, а 
при жените допълнителна роля 
играят неравенството и социалната 
изолация, призоваваме за запазване и 
създаване на заетост с целенасочени 
средства (например чрез осигуряване 
на заетост с непълен работен ден или 
с гъвкаво работно време за жени, 
които отглеждат деца), а освен 
свързаните с труда мерки също 
предлагаме задействането на 
целенасочени политики за засилване 
на системата за социална закрила 
(например чрез откриване на детски 
заведения, за да се даде възможност 
на жените за завръщане на пазара на 
труда);

Or.en

Изменение 18
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 а (нова) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че една трета от 
семействата с един родител в Европа, 
повечето от които се оглавяват от 
жени, живеят в бедност;

Or.it

Изменение 19
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 а (нова) 

Проектостановище Изменение

1а. посочва, че бедността сред 
жените е следствие не само от 
икономическата криза, но и от 
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различни фактори, включително 
стереотипи, съществуващите 
„разлики в заплащането”, пречки 
поради трудности при 
съвместяването на семейния и 
професионалния живот, по-голямата 
продължителност на живота за 
жените и, в общ план, различните 
видове основана върху пола 
дискриминация и превръщането в 
жертви в повечето случаи на жени;

Or.en

Изменение 20
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 а (нова) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че в случай на 
безработица рискът да не бъдат 
повторно наети на работа е по-висок 
за жените и че е по-вероятно те да са 
в неизгодно положение при наемане на 
работа, тъй като повече жени са 
заети в несигурни трудови 
правоотношения или на непълен 
работен ден без това да е техен избор 
или защото жените продължават да 
са засегнати от неравенство на 
заплащането;

Or.it

Изменение 21
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 б (нова) 

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че жените нямат 
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възможност да участват на пазара 
на труда или да работят на пълен 
работен ден, защото нямат достъп 
до заведения за осигуряване на грижи 
за нуждаещи се лица, основани на 
график с достатъчно свободно време и 
за двамата родители и възможности 
за гъвкаво работно време;

Or.it

Изменение 22
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да 
бъдат предоставени съответни 
средства за мерки и дейности в 
рамките на стратегията за социално 
приобщаване и водещата инициатива 
„ЕС 2020” за борба срещу бедността и 
социалната изолация;

2. подчертава, че не следва да се 
увеличава финансирането за 
Европейския социален фонд;

Or.en

Изменение 23
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи
значително финансирането за
Европейския социален фонд, за да 
бъдат предоставени съответни 
средства за мерки и дейности в 
рамките на стратегията за социално 
приобщаване и водещата инициатива 

2. подчертава, че една от 
приоритетните области на 
Европейския социален фонд (ЕСФ), т.е. 
подобряването на социалното 
приобщаване на лицата в 
необлагодетелствано положение, 
следва да бъде подчертана по-
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„ЕС 2020” за борба срещу бедността и 
социалната изолация;

решително, регламентът относно 
ЕСФ следва да бъде преразгледан и 
променен и следва да бъдат въведени 
нови условия, за да се гарантира, че 
средствата достигат тези, които се 
нуждаят най-много от тях, и че 
разликата между социално 
изолираните групи и останалата 
част на обществото намалява в 
действителност; междувременно 
следва да бъдат повишени 
видимостта и прозрачността, 
наблюдението на социалните ефекти 
от използването на фонда следва да 
бъде щателно извършвано и следва да 
се постави по-нататъшен акцент 
върху устойчивостта на проектите в 
дългосрочен план;

Or.en

Изменение 24
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива "ЕС 2020" за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

2. подчертава, че следва да се 
гарантира адекватното финансиране 
чрез Европейския социален фонд и за 
Фонда за Приспособяване към 
Глобализацията, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива "ЕС 2020" за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация; призовава, също така, в 
новата бюджетна рамка целево да се 
отделят средства за откриване на 
работни места и социална протекция 
на жени; приканва държавите-членки 
да предприемат повече 
информационни кампании за 
възможности за участие с проекти в 
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европейските фондове;

Or.bg

Изменение 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

2. подчертава, че следва по-ефективно 
да се използва финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

Or.es

Изменение 26
Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

2. подчертава, че следва да се увеличи 
финансирането за Европейския 
социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

Or.de
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Изменение 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността, като чрез 
обучение се постигне интегриране на 
пазара на труда, и социалната 
изолация; счита, че жените трябва да 
получават особена подкрепа, тъй 
като най-често те са изправени пред 
несигурни договори; подчертава, че 
често те сами образоват децата си в 
повечето случаи на семейства с един 
родител;

Or.fr

Изменение 28
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация, така че да бъдат засилени 
мерките за подобряване на 
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образованието и обучението с оглед 
на подобряването на достъпа до 
пазара на труда и борбата срещу 
безработицата;

Or.el

Изменение 29
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация;

2. подчертава, че следва да се увеличи 
значително финансирането за 
Европейския социален фонд, за да бъдат 
предоставени съответни средства за 
мерки и дейности в рамките на 
стратегията за социално приобщаване и 
водещата инициатива „ЕС 2020” за 
борба срещу бедността и социалната 
изолация, в допълнение към 
изпълнението на целите от 
Барселона за осигуряване на грижи за 
деца и на пълна заетост за жените;

Or.en

Изменение 30
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 а (нова) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че 60 % от бедните в 
света са жени и че една от основните 
причини за бедността сред жените е 
безработицата; затова е от 
съществено значение да се насърчава 
участието на жени и членове на 
групите в по-необлагодетелствано 
положение, подобряването на 
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уменията им, насърчаването на 
отличните постижения и да се 
заемат с въпроса за пълното 
оценяване на възможностите на 
жените по отношение на достъпа им 
до пазара на труда;

Or.it

Изменение 31
Vilija Blinkevičiūtė

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да укрепи 
европейската стратегия за социално 
приобщаване и защита в 
съответствие с инициативата 
„Европейска платформа срещу 
бедността“ и да увеличи усилията за 
подобряване положението на жените 
и по-специално на самотните майки, 
да им позволи да живеят достойно;

Or.lt

Изменение 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 1 - точка 2 а (нова) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава необходимостта от 
намаляването на разликата в 
заплащането между мъжете и 
жените, което е причина да се плаща 
по-малко на хора с еднакви умения и 
на една и съща длъжност и което 
води до бедност при много жени, 
когато те се пенсионират или 
овдовеят;
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Or.fr

Изменение 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 1 – точка 2 б (нова) 

Проектостановище Изменение

2б. счита, че възрастните жени 
могат да са жертва на пряка или 
непряка дискриминация на пазара на 
труда или на многостранната 
дискриминация и че този проблем 
следва да бъде решен; подчертава, че 
заетостта трябва да се счита за най-
доброто средство за борба срещу 
бедността сред жените; призовава да 
бъде улеснено участието на жени от 
всички възрасти в програми за 
обучение през целия живот; 
подчертава, че балансът между 
професионалния и семейния живот и 
продължаващото обучение изискват 
особено внимание и подкрепа;

Or.fr

Изменение 34
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1 - точка 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
разработят спешно стратегия за 
намаляване наполовина на бедността 
сред децата до 2012 г. и като 
следствие от това подчертава 
необходимостта от включване на 

3. призовава Комисията и Съвета, като 
отчитат заключенията от 
заседанието на Съвета от 17 юни 
2010 г., да насърчават държавите-
членки да предприемат необходимите 
действия за намаляване на 
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индивидуалните права на децата във 
всички политики и мерки на ЕС за 
наблюдение и оценка на мерките, 
предприемани с цел слагане на край на 
бедността сред децата, от 
определяне и разработване на 
приоритетни действия, от 
увеличаване на събирането на данни и 
от по-нататъшното разработване на 
общи показатели на равнище ЕС;

равнището на бедността, както това 
е изложено в стратегията „ЕС 2020”;

Or.en

Изменение 35
Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 1 - точка 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
разработят спешно стратегия за 
намаляване наполовина на бедността 
сред децата до 2012 г. и като 
следствие от това подчертава 
необходимостта от включване на 
индивидуалните права на децата във 
всички политики и мерки на ЕС за 
наблюдение и оценка на мерките, 
предприемани с цел слагане на край на 
бедността сред децата, от 
определяне и разработване на 
приоритетни действия, от 
увеличаване на събирането на данни и 
от по-нататъшното разработване на 
общи показатели на равнище ЕС;

3. призовава Комисията и Съвета да 
разработят и приложат спешно 
стратегия за прекъсване на спиралата 
на бедността; счита, че децата от 
домакинства с по-ниски доходи, в 
които никой не работи, следва да 
получават особено внимание и 
подкрепа, за да се избегне бедността 
сред жените в бъдеще;

Or.de

Изменение 36
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 - точка 3 
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Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
разработят спешно стратегия за 
намаляване наполовина на бедността 
сред децата до 2012 г. и като следствие 
от това подчертава необходимостта от 
включване на индивидуалните права на 
децата във всички политики и мерки на 
ЕС за наблюдение и оценка на мерките, 
предприемани с цел слагане на край на 
бедността сред децата, от определяне и 
разработване на приоритетни действия, 
от увеличаване на събирането на данни 
и от по-нататъшното разработване на 
общи показатели на равнище ЕС;

3. тъй като съществува осезаема 
опасност трайната бедност да бъде 
пренесена от родителите към 
техните деца, което може да доведе 
до значителни трудности по 
отношение на възможностите на 
децата да водят по-добър живот, 
призоваваме Комисията и Съвета да 
разработят спешно стратегия за борба 
срещу бедността сред децата до 2012 г.; 
като следствие от това подчертаваме
необходимостта от включване на 
индивидуалните права на децата във 
всички политики и мерки на ЕС за 
наблюдение и оценка на действията, 
предприемани с цел слагане на край на 
бедността сред децата, от определяне и 
разработване на приоритетни действия, 
от увеличаване на събирането на данни 
и от по-нататъшното разработване на 
общи показатели на равнище ЕС;

Or.en

Изменение 37
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 1 – точка 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията и Съвета да 
разработят спешно стратегия за 
намаляване наполовина на бедността 
сред децата до 2012 г. и като следствие 
от това подчертава необходимостта от 
включване на индивидуалните права на 
децата във всички политики и мерки на 
ЕС за наблюдение и оценка на мерките, 
предприемани с цел слагане на край на 
бедността сред децата, от определяне и 
разработване на приоритетни действия, 
от увеличаване на събирането на данни 

3. призовава Комисията и Съвета да 
разработят спешно стратегия за 
намаляване наполовина на бедността 
сред децата до 2012 г. и като следствие 
от това подчертава необходимостта от 
включване на индивидуалните права на 
децата във всички политики и мерки на 
ЕС за наблюдение и оценка на мерките, 
предприемани с цел слагане на край на 
бедността сред децата, от определяне и 
разработване на приоритетни действия, 
от увеличаване на събирането на данни 
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и от по-нататъшното разработване на 
общи показатели на равнище ЕС;

и от по-нататъшното разработване на 
общи показатели на равнище ЕС;
счита, че в този контекст е от 
съществено значение да се улесни 
достъпът на майките и завръщането 
им на пазара на труда, както и 
социалните облекчения за семейства 
с един родител предвид на 
трудностите, пред които са 
изправени, като същевременно се 
гарантира ясна подкрепа за големи 
семейства;

Or.ro

Изменение 38
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 - точка 3 а (нова) 

Проектостановище Изменение

3а. международни проучвания 
показват, че жените са 
свръхпредставени сред работещите 
бедни поради неравнопоставеност, 
свързана с пола (професионална 
сегрегация, дискриминация по 
отношение на заплащането и др.); 
тази разлика в заплащането се 
задълбочава допълнително от 
традиционните задължения на 
жените за полагане на грижи; тези 
два фактора водят също до 
значителни финансови затруднения 
сред жените в напреднала възраст 
(различия в размера на пенсиите и 
спестяванията);

Or.en
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Изменение 39
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 - точка 3 а (нова) 

Проектостановище Изменение

3а. призовава държавите-членки да 
извършват оценки на въздействието 
върху половете във връзка с 
икономическата рецесия и да 
изследват променливото естество на 
условията за заетост и тяхното 
въздействие върху уязвимостта на 
жените по отношение на бедността 
и социалната изолация;

Or.en

Изменение 40
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 – точка 3 б) (нова) 

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията и 
държавите-членки да установят, 
приемат и наблюдават конкретни 
свързани с половете показатели в 
областта на изкореняването на 
бедността и насърчаването на 
социалното приобщаване;

Or.en

Изменение 41
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 – точка 3 в (нова) 
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Проектостановище Изменение

3в. изисква от съответните 
национални органи да направят 
преглед на своите политики в 
областта на имиграцията, за да 
водят борба срещу структурните 
пречки пред пълното участие в пазара 
на труда на жените мигранти; да 
събират данни относно напредъка, 
отбелязан по отношение на борбата 
срещу сексуалната дискриминация и 
насилието срещу жените, и да 
извършват оценка на въздействието 
върху половете на съкращението на 
разходите за достъп до 
здравеопазване, образование и 
социална защита;

Or.en

Изменение 42
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство 
на безработни”, вероятно 
пренебрегват систематично 
проблеми като бедност при 
работещите, бедност сред децата и 
социална изолация;

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; отбелязва, че 
държавите-членки могат да определят 
своите национални цели въз основа на 
най-подходящите показатели, като 
отчитат своите национални 
обстоятелства и приоритети;
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Or.en

Изменение 43

Marije Cornelissen от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
социална изолация;

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
сред жените, бедност при работещите, 
бедност сред децата и социална 
изолация; настоятелно призовава 
държавите-членки да не 
злоупотребяват със свободата да 
избират своите показатели с цел 
постигане на по-малко амбициозни 
цели за борба срещу бедността;

Or.en

Изменение 44
Corina Creţu

Проектостановище
Параграф 1 – точка 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
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възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
социална изолация;

възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
социална изолация; насочва 
вниманието към проблемите, с които 
се сблъскват милиони европейски 
пенсионери, чиито пенсии са 
недостатъчни, за да могат те да 
свържат двата края, и да покрият 
свързаните с възрастта особени 
нужди поради високите цени на 
лекарствата и медицинското 
обслужване;

Or.ro

Изменение 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
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социална изолация; социална изолация; подчертава, че 
училищното и университетското 
образование за жени следва да е 
приоритетна цел, във връзка с която 
всяка държава-членка трябва да 
постави цели;

Or.fr

Изменение 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
социална изолация;

4. отбелязва решението на Съвета от 17 
юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки в 
сътрудничество с регионите да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
социална изолация;

Or.fr

Изменение 47
Vilija Blinkevičiūtė

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. отбелязва решението на Съвета от 17 4. отбелязва решението на Съвета от 17 
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юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, бедност сред децата и 
социална изолация;

юни 2010 г. за предоставяне на 
възможността на държавите-членки да 
разработват своите национални 
стратегии за намаляване на броя на 
хората, изложени на риск от бедност и 
изолация, въз основа на един от трите 
показателя, по които беше постигнато 
съгласие със Съвета; счита, че 
държавите-членки, използващи 
единствено показателя „домакинство на 
безработни”, вероятно пренебрегват 
систематично проблеми като бедност 
при работещите, енергийна бедност, 
бедност при самотните майки,
бедност сред децата и социална 
изолация;

Or.lt

Изменение 48
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 а (нова) 

Проектостановище Изменение

4а. припомня, че Комисията определи 
2010 г за Европейска година на 
борбата с бедността и социалното 
изключване, за да потвърди и укрепи 
политическия ангажимента на Съюза 
за постигане на решителен напредък 
в борбата с бедността и признае 
основното право на живеещите в 
бедност и социална изолация да водят 
достоен живот и да участват 
напълно в обществото;

Or.it

Изменение 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 а (нова) 
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Проектостановище Изменение

4а. посочва, че съгласно показателя на 
Евростат за процента на 
застрашените от бедност през 2008 г. 
приблизително 85 милиона човека в 
Европейския съюз са били застрашени 
от бедност и че съгласно показателя 
„материални лишения” се оценява, че 
съответната цифра би достигнала 
120 милиона човека; счита, че от 
решението на Съвета относно 
показатели на бедността е вероятно 
да се появят двусмислия във връзка с 
общата цел за намаляване на 
бедността чрез изваждането от 
бедност на 20 милиона човека и за 
намаляване на социалната изолация 
до 2020 г. (намаление от 23,5 % 
съгласно показателя на Евростат за 
процента на застрашените от 
бедност, но само от 16,7 % съгласно 
показателя „материални лишения”);

Or.en

Изменение 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Проектостановище
Параграф 1 - точка 4 а (нова) 

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията и 
държавите-членки да укрепят 
инструментите и подобрят 
правната рамка, необходими за 
премахване на различията в 
заплащането между мъжете и 
жените;

Or.es
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Изменение 51
Julie Girling

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че социалната защита и 
социалната политики допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите 
пазари и потреблението, и че 
системата за социална защита е 
стабилизиращ фактор както за 
приходите, така и за разходите.

заличава се

Or.en

Изменение 52
Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че социалната защита и
социалната политика допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите 
пазари и потреблението, и че 
системата за социална защита е 
стабилизиращ фактор както за 
приходите, така и за разходите.

5. отбелязва, че социалната защита,
социалната политика и политиката в 
областта на пазара на труда
допринасят в голяма степен за 
намаляването на тежестта и 
продължителността на рецесията,

Or.de
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Изменение 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че социалната защита и 
социалната политики допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите пазари и 
потреблението, и че системата за 
социална защита е стабилизиращ фактор 
както за приходите, така и за разходите.

5. отбелязва, че съгласно проучването 
на Европейския парламент, озаглавено 
„Социалната защита като фактор за 
икономическа стабилност” социалната 
защита и социалната политика 
допринасят в голяма степен за 
намаляването на тежестта и 
продължителността на рецесията, като 
спомагат за стабилизирането на 
трудовите пазари и потреблението, че 
системата за социална защита е 
стабилизиращ фактор както за 
приходите, така и за разходите, и че 
доказателствата сочат, че разходите 
в социалната сфера могат да имат 
много по-голям стабилизиращ ефект, 
отколкото средната стойност на 
съвкупните държавни разходи;

Or.en

Изменение 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че социалната защита и 
социалната политики допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите пазари и 
потреблението, и че системата за 
социална защита е стабилизиращ фактор 
както за приходите, така и за разходите.

5. отбелязва, че социалната защита и 
социалната политики допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите пазари и 
потреблението, и че системата за 
социална защита е стабилизиращ фактор 
както за приходите, така и за разходите;
призовава, в интерес на това, да не се 
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увеличава изпитваната от жените 
на пазара на труда несигурност, 
семейните отговорности да бъдат 
вземани предвид при избора на 
служители за освобождаване от 
длъжност, като се отчита, че в 
много положения жените поемат 
грижата за децата; призовава 
достъпността да бъда подобрена,по-
специално чрез финансова подкрепа за 
грижите за децата, като по-този 
начин се улесняват жените в най-
необлагодетелствано положение при 
упражняването на професия си;

Or.fr

Изменение 55
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че социалната защита и 
социалната политики допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите пазари и 
потреблението, и че системата за 
социална защита е стабилизиращ фактор 
както за приходите, така и за разходите.

5. отбелязва, че социалната защита и 
социалната политики допринасят в 
голяма степен за намаляването на 
тежестта и продължителността на 
рецесията, като спомагат за 
стабилизирането на трудовите пазари и 
потреблението, и че системата за 
социална защита е стабилизиращ фактор 
както за приходите, така и за разходите;
призовава държавите-членки да 
намерят по-адекватни начини за 
измерване на бедността сред 
жените;

Or.bg

Изменение 56
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 
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Проектостановище Изменение

5а. счита активната политика на 
заетост (напр. обучение на 
работното място, професионално 
образование и обучение) за особено 
важна за предотвратяването на 
бедността, в процеса, в който 
социалните партньори играят 
съществена роля; освен това счита, 
че проактивната политика на 
заетост (напр. професионална 
практика за младите хора, защитени 
ателиета и работни места) също 
представлява изключително важен 
набор от мерки, които целят да 
гарантират баланса, да увеличат 
достъпа до пазара на труда и да 
запазят заетостта за групите в по-
необлагодетелствано положение;

Or.en

Изменение 57
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

5а. предлага необходимостта твърдо 
да се поддържа и на европейско, и на 
национално равнище ангажиментът 
за постигането на по-нататъшен 
напредък за равенството между 
половете посредством стратегии, 
подкрепящи насоките на Комисията 
за равенство между мъжете и 
жените, Европейския пакт за 
равенство между половете, приет от 
Съвета на Европа, и рамката за 
действия за равенство между 
положете, сключена между 
европейските социални партньори;  
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Or.it

Изменение 58
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

5а. приветства стратегията на 
Комисията за равенство между 
жените и мъжете (2010-2015 г.);

Or.en

Изменение 59
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

5a. предвид на това, че заетостта е 
двигателят на борбата срещу 
безработицата, подчертава 
необходимостта от създаване на 
прозрачна регулаторна рамка за 
нетипичните форми на заетост, в 
които жените са заети по-често, за 
да се осигурят подходящи условия на 
труд и достойно заплащане;

Or.el

Изменение 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

5а. призовава държавите-членки при 
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необходимост да направят повторен 
преглед на осигурителните 
системите, за да се избегне 
значителното неравенство между 
равнището на пенсиите на мъжете и 
на жените, и да разгледат 
възможността за въвеждане на 
коригиращи фактори, отчитащи 
разликите във вноските, причинени 
от несигурни трудови 
правоотношения или майчинство;

Or.fr

Изменение 61

Marije Cornelissen от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

5а. изтъква значението на 
социалноосигурителните и пенсионни 
права за отделните лица с цел 
гарантиране на икономическа 
независимост за жените и мъжете;

Or.en

Изменение 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 - точка 5 а (нова) 

Проектостановище Изменение

5а. изтъква, че тъй като еднаквото и 
пълно участие в икономическия, 
политическия и социалния живот 
следва да бъде разбирано като 
индивидуално право, политиките за 
активно социално приобщаване следва 
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да използват цялостен подход за 
изкореняване на бедността и 
социалната изолация, особено чрез 
гарантиране на пълен достъп до 
висококачествени социални услуги и 
услуги от общ (икономически) 
интерес за всички;

Or.en

Изменение 63
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 б (нова) 

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че равенството 
между половете е една от 
предпоставките за устойчиво 
развитие, заетост, 
конкурентоспособност и социално 
сближаване;

Or.it

Изменение 64
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 б (нова) 

Проектостановище Изменение

5б. посочва, че съгласно специалното 
проучване на Евробарометър, 
озаглавено „Равенство между жените 
и мъжете в ЕС през 2009 г.”, 
необходимостта от намаляване на 
разликите в заплащането между 
мъжете и жените е широко 
призната в Европа;

Or.en
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Изменение 65
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 б (нова) 

Проектостановище Изменение

5б. подчертава необходимостта от 
мерки, които да бъдат взети на 
европейско и национално равнище, за 
съгласуване на личния и 
професионалния живот като част от 
усилията за борба срещу бедността и 
подобряване на достъпа на жените до 
достойни работни места; затова 
призовава държавите-членки да 
подобрят обществените детски 
заведения и създадат стимули за 
предприятията да откриват 
собствени детски заведения;

Or.el

Изменение 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 б) (нова) 

Проектостановище Изменение

5б. посочва, че единствено 
достойната заетост, основана върху 
принципите на Международната 
организация на труда за достойна 
заетост и принципа на „достоен 
труд”, включително интегрирането 
на равенството на жените и 
мъжете, съвместно с принципа на 
еднакво заплащане за еднакъв труд на 
едно и също работно място, може да 
допринесе за изваждането на хората 
от бедност и социална изолация и по 
този начин да спомогне за широкото 
политическо и културно участие в 
европейското общество;
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Or.en

Изменение 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 в (нова) 

Проектостановище Изменение

5в. припомня, че цел на Европейската 
година на борбата с бедността и 
социалното изключване (2010 г.) беше 
да служи не само като медийна 
кампания, но и да продължи да 
стимулира многоизмерните 
политики срещу бедността и по-
модерните показатели на бедността; 
поради тази причина изисква от 
Комисията да предостави критичен 
обзор на новите мерки, предприети 
от държавите-членки, за 
преодоляване на бедността и 
социалното изключване в този 
контекст;

Or.en

Изменение 68
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 в (нова) 

Проектостановище Изменение

5в. счита, че например неравенството 
на заплащането, пенсионните вноски 
и социалноосигурителните такси 
обикновено поставят жените в по-
уязвимо икономическо и социално 
положение; поради тази причина 
призовава държавите-членки да 
улеснят възможността за 
съчетаване на работата със семейния 
живот с помощта на конкретни 
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мерки, като например подобряване на 
прозрачността на процедурите за 
заплащане и наемане на работа, 
допускане на гъвкаво работно време и 
балансиране на разходите, свързани с 
родителски грижи;

Or.en

Изменение 69
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 в (нова) 

Проектостановище Изменение

5в. като част от борбата срещу 
бедността, бедността сред децата и 
социалната изолация подчертава 
необходимостта да се развиват 
подходящи политики за трудова 
интеграция и обучение на национално 
равнище съвместно с данъчни 
облекчения за майките в семейства с 
един родител;

Or.el

Изменение 70
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 г (нова) 

Проектостановище Изменение

5г. подчертава необходимостта от 
мерки, които да бъдат взети на 
европейско и национално равнище, за 
борба срещу дискриминацията по 
отношение на възможностите на 
пазара на труда и политиките за 
определяне на възнагражденията 
като част от усилията за борба 
срещу бедността сред жените;
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Or.el

Изменение 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 г (нова) 

Проектостановище Изменение

5г. приканва Комисията и Съвета да 
вземат надлежно предвид 
изискванията на Парламента, 
повдигнати в неговите резолюции от 
15 ноември 2007 г. относно прегледа 
на постигнатото в областта на 
социалната действителност1, от 9 
октомври 2008 г. относно 
насърчаването на социалното 
включване и борбата с бедността, 
включително детската бедност в 
ЕС2, от 6 май 2009 г. относно 
активното приобщаване на лицата, 
изключени от пазара на труда3, и от 
19 октомври 2010 г. относно ролята 
на минималния доход за борбата 
срещу бедността и насърчаването на 
общество, основаващо се на принципа 
на интеграцията, в Европа, когато 
разработват политики и мерки за 
следващия етап на ОМК относно 
социалното включване и социалната 
закрила, стратегията за социално 
включване и водещата инициатива 
"ЕС 2020" за борба срещу бедността 
и социалното изключване, с 
включване на всички заинтересовани 
страни в процес на участие;
([1]      Приети текстове, 
P6_TA(2007)0541.
[2]       Приети текстове, 
P6_TA(2008)0467.
[3] Приети текстове, 
P6_TA(2009)0371.)

Or.en
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Изменение 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 д (нова) 

Проектостановище Изменение

5д. призовава Комисията да 
наблюдава отблизо пречките пред 
социалното участие, като например 
енергийна бедност, финансово 
изключване и затруднен достъп до 
информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ);

Or.en

Изменение 73
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 д (нова) 

Проектостановище Изменение

5д. призовава държавите-членки в 
сътрудничество с Комисията и 
социалните партньори да вземат 
мерки за предотвратяването на 
неравностойното третиране от 
системите за социално подпомагане 
на лицата на издръжка от женски 
пол, тъй като при вдовиците, 
например, пенсията, която им се 
полага е недостатъчна, за да им 
осигури достоен живот;

Or.el
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Изменение 74
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 е (нова) 

Проектостановище Изменение

5е. с цел ефективна борба срещу 
бедността сред жените подчертава 
значението на съгласуването на 
политиките за борба срещу 
безработицата и социалното 
изолация на всички равнища на 
управление;

Or.el

Изменение 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 е (нова) 

Проектостановище Изменение

5е. изисква мерките за създаване на 
"по-зелена” и екологосъобразна 
икономика да вървят успоредно с 
всички усилия за изкореняване на 
бедността; поради тази причина 
изразява своята загриженост, че в 
някои държави-членки разходите за 
енергийната ефективност на 
жилищата биват прехвърляни на 
наемателите;

Or.en

Изменение 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 ж (нова) 
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Проектостановище Изменение

5ж. припомня, че борбата срещу 
бедността и социалното изключване 
трябва да се води както в 
Европейския съюз, така и извън него, 
за да бъде изпълнен поетия от 
Европейския съюз и държавите-
членки ангажимент за постигане в 
срок до 2015 г. на Целите на 
хилядолетието за развитие;

Or.en

Изменение 77
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – точка 5 ж (нова) 

Проектостановище Изменение

5ж. призовава държавите-членки в 
сътрудничество с Комисията и 
социалните партньори да изработят 
планове за увеличаване на участието 
на жените в ученето и обучението 
през целия живот, особено за жените 
от малцинствата;

Or.el

Изменение 78
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. Отбелязва, че достъпът на 
жените предприемачи до кредити е 
ограничен, което е голямо 
препятствие за тяхното 
професионално развитие и 



AM\833557BG.doc 45/47 PE450.611v01-00

BG

икономическа независимост, което 
противоречи на принципа на равно 
третиране;

Or.bg

Изменение 79
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1 б. Призовава държавите-членки да 
улеснят достъпа до програми за 
обучение през целия живот, особено 
що се отнася до възрастните жени;

Or.bg

Изменение 80
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1 в. Отбелязва, че поради липса на 
адекватна социална инфраструктура, 
жените са принудени да избират 
между отглеждането на деца и 
професионална кариера; призовава 
правителствата на държавите-
членки да признаят и включат в 
осигурителния стаж отглеждането 
на деца, като по този начин жените 
ще могат да се възползват от пълен 
размер на пенсиите; Препоръчва на 
страните членки да гарантират 
адекватно и устойчиво пенсионно 
осигуряване на жените;

Or.bg
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Изменение 81
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 г (нов) 

Проектостановище Изменение

1 г. Припомня на страните-членки, че 
осигуряването на адекватна грижа за 
деца е основна част от равенството 
между половете на пазара на труда;
поради тази причина, припомня на 
страните-членки за важността на 
постигането на Целите на Барселона 
за адекватна грижа на деца, като по 
този начин ще се стимулира 
участието на жени на пазара на 
труда и ще се насърчи баланса между 
личен живот и работа;

Or.bg

Изменение 82
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 д (нов) 

Проектостановище Изменение

1 д. Призовава държавите-членки да 
улеснят достъпа до образование и 
програми за обучение за жени 
имигранти и жени от етнически 
малцинства, което ще улесни 
участието им на пазара на труда;

Or.bg

Изменение 83
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 1 e (нов) 
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Проектостановище Изменение

1 е. В контекста на 
преразглеждането на Директива 
92/85/ЕИО на Съвета за Въвеждане на 
мерки за подобряването на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки, 
призовава страните-членки да вземат 
необходимите мерки, за да 
предотвратят уволнението на 
работнички по време на бременност и 
майчинство; призовава страните-
членки да вземат активни мерки, за 
да избегнат дискриминацията срещу 
бременните жени на пазара на труда, 
както и мерки периода на майчинство 
да не оказва влияние върху правото на 
работничките на пенсии, както и 
размерът им да не се влияе от факта, 
че са излезли в майчинство;
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