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Изменение 1
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение Aа (нов)

Проектостановище Изменение

Aа. Като има предвид, че сектора на 
услугите представлява повече от 70% 
от икономическата активност в 
Европейския съюз и подобен и 
нарастващ процент в общата 
заетост;

Or. bg

Изменение 2
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение Aб (нов)

Проектостановище Изменение

Aб. Като има предвид, че в момента 
девет от десет работни места се 
създават в сектора на услугите, а 
проучванията показват, че по-
нататъшното задълбочаване на 
единния пазар за услуги може да 
помогне за отключване на значителен 
потенциал на заетост - работните 
места, от които ЕС спешно нуждае в 
тези времена на криза

Or. bg

Изменение 3
Илияна Малинова Йотова
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Проектостановище
Съображение Aв (нов)

Проектостановище Изменение

Aв. Като има предвид, че процентът
на заетост на жените е 62,1% в 
сравнение с 75,1% на мъжете, което 
означава, че водещата цел на „Европа 
2020” за постигане на заетост от 
75% до 2020 г., може да се постигне 
само, ако повече жени имат достъп 
до пазара на труда

Or. bg

Изменение 4
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Съображение Aг (нов)

Проектостановище Изменение

Aг. Като има предвид, че политиките, 
позволяващи по-добро съвместяване 
на работата и личния живот ще 
помогнат за отприщване на 
значителен потенциал на заетост 
сред жените и ще улесни по-доброто 
разпределение на жените по 
отношение на наличните работни 
места и по този начин ще повиши 
икономическия растеж, заетостта и 
иновациите; Още повече, в жените в 
сектора на услугите се концентрират 
в сектори, като например 
дистрибуцията на дребно и хотели, 
но все още не заемат високи постове

Or. bg

Изменение 5
Илияна Малинова Йотова
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Проектостановище
Съображение Aд (нов)

Проектостановище Изменение

Aд. Като има предвид, че гъвкави 
работни договори, като например 
гъвкаво работно време, непълно
работно време и срочната работа, 
ако са свободно избираеми, може да 
помогне на болногледачи - както 
мъже така и жени - да се съчетаят 
работата и грижите, особено, като 
се има предвид, че сектора на 
услугите, предлага много 
възможности за такива гъвкави 
подходи;

Or. bg

Изменение 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното 
разрастване на пазара за услуги, за да 
се развие неговият значителен 
потенциал за създаване на работни 
места и работниците да могат да се 
възползват от гъвкавите условия на 
труд, характерни за много 
длъжности в този сектор (например 
с оглед на съвместяването на 
работата и задълженията за 
полагане на грижи), като осигурят 
достойни условия на труд по 
отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, 
перспективи за професионално 

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за борба с нестабилните 
трудови правоотношения в сектора 
на услугите – положение, което 
засяга по-специално жените;
отхвърля гъвкавостта и договорната 
несигурност, които са пречка за 
организиран и стабилен семеен 
живот; подчертава, че трудовите 
договори трябва да бъдат постоянни, 
с фиксирано работно време, което да 
може да се договаря по искане на 
жената с цел по-добро съвместяване 
на семейния и професионалния 
живот; като осигурят условия на труд 
с права по отношение, между другото, 
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развитие, социална сигурност и учене 
през целия живот;

на заплащане, здраве и безопасност на 
работното място, перспективи за 
професионално развитие, социална 
сигурност и учене през целия живот;

Or. pt

Изменение 7
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното разрастване на 
пазара за услуги, за да се развие 
неговият значителен потенциал за 
създаване на работни места и 
работниците да могат да се възползват 
от гъвкавите условия на труд, 
характерни за много длъжности в този 
сектор (например с оглед на 
съвместяването на работата и
задълженията за полагане на грижи), 
като осигурят достойни условия на труд 
по отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, 
перспективи за професионално 
развитие, социална сигурност и учене 
през целия живот;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното разрастване на 
пазара за услуги, за да се развие 
неговият значителен потенциал за 
създаване на работни места и 
работниците – както мъжете, така и 
жените, да могат да се възползват от 
гъвкавите условия на труд, характерни 
за много длъжности в този сектор, и по 
този начин да им позволи 
съвместяването на професионалния и
личния живот, като осигурят достойни 
условия на труд по отношение, между 
другото, на принципа за равно
заплащане за равен труд, стандарти 
за здраве и безопасност, перспективи за 
професионално развитие,
допълнително обучение, социална 
сигурност и учене през целия живот;

Or. en

Изменение 8
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното разрастване на 
пазара за услуги, за да се развие 
неговият значителен потенциал за 
създаване на работни места и 
работниците да могат да се възползват 
от гъвкавите условия на труд, 
характерни за много длъжности в този 
сектор (например с оглед на 
съвместяването на работата и 
задълженията за полагане на грижи), 
като осигурят достойни условия на труд 
по отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, 
перспективи за професионално 
развитие, социална сигурност и учене 
през целия живот;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното разрастване на 
пазара за услуги, за да се развие 
неговият значителен потенциал за 
създаване на работни места и 
работниците да могат да се възползват 
от гъвкавата организация на работа, 
характерна за много длъжности в този 
сектор (например с оглед на 
съвместяването на работата и 
задълженията за полагане на грижи), 
като осигурят достойни условия на труд 
по отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, 
перспективи за професионално 
развитие, социална сигурност и учене 
през целия живот; подчертава, че е 
важно да се налага спазването на 
принципа за равно заплащане на 
мъжете и жените, залегнал в член 
157 от Договора; отново посочва 
своята резолюция от 24 май 2012 г. с 
искане за преразглеждане на 
Директива 2006/54/ЕО не по-късно от 
15 февруари 2013 г.;

Or. en

Изменение 9
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното разрастване на 
пазара за услуги, за да се развие 
неговият значителен потенциал за 
създаване на работни места и 

1. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат конкретни 
мерки за по-нататъшното разрастване на 
пазара за услуги, за да се развие 
неговият значителен потенциал за 
създаване на работни места и 
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работниците да могат да се възползват 
от гъвкавите условия на труд, 
характерни за много длъжности в този 
сектор (например с оглед на 
съвместяването на работата и 
задълженията за полагане на грижи), 
като осигурят достойни условия на труд 
по отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, 
перспективи за професионално 
развитие, социална сигурност и учене 
през целия живот;

работниците да могат да се възползват 
от гъвкавите условия на труд, 
характерни за много длъжности в този 
сектор (например с оглед на 
съвместяването на работата и 
задълженията за полагане на грижи), 
като осигурят достойни условия на труд 
по отношение, между другото, на 
заплащане, здраве и безопасност, 
достъпност, перспективи за 
професионално развитие, социална 
сигурност и учене през целия живот;

Or. en

Изменение 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията и 
държавите членки да приемат мерки 
за защита на работещите жени, 
включително задължително 
освобождаване от нощен труд или 
работа на смени за жени с деца под 12 
години, когато и двамата родители 
работят на такива смени; призовава 
държавите членки да защитават 
ефективно майчинството и 
бащинството, като се борят срещу 
незаконното уволняване на бременни 
жени, родилки и кърмачки;

Or. pt

Изменение 11
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. призовава държавите членки да 
приемат политики за интегриране на 
уязвимите работници на пазара на 
труда, по-специално на 
нискоквалифицираните, 
безработните, младите и по-
възрастните работници, хората с 
увреждания, с психични разстройства 
или малцинствените групи, като 
работниците мигранти и ромите, 
чрез целенасочено и съобразено с 
потребностите им професионално 
ориентиране и програми за обучение и 
чиракуване;

Or. ro

Изменение 12
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да 
разработят стратегии за определяне 
на минимални стандарти в сектора 
на услугите, в това число постоянни 
договори, колективно договаряне и 
установени от законодателството 
минимални заплати; призовава за 
специален режим за данъци и 
обезщетения за сектора на 
персоналните и домакинските услуги, 
с цел регулиране на широко 
разпространеното явление 
недеклариран труд, като по този 
начин се гарантират достойни 
условия на труд;

заличава се
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Or. en

Изменение 13
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да разработят 
стратегии за определяне на минимални 
стандарти в сектора на услугите, в това 
число постоянни договори, колективно 
договаряне и установени от 
законодателството минимални 
заплати; призовава за специален режим 
за данъци и обезщетения за сектора на 
персоналните и домакинските услуги, с 
цел регулиране на широко 
разпространеното явление недеклариран 
труд, като по този начин се гарантират 
достойни условия на труд;

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да разработят 
стратегии за определяне на минимални 
стандарти в сектора на услугите, в това 
число постоянни договори, колективно 
договаряне и, при необходимост,
договорени от социалните партньори 
минимални равнища на заплащане; 
призовава за специален режим за 
данъци и обезщетения за сектора на 
персоналните и домакинските услуги, с 
цел регулиране на широко 
разпространеното явление недеклариран 
труд, като по този начин се гарантират 
достойни условия на труд;

Or. de

Изменение 14
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да разработят 
стратегии за определяне на минимални 
стандарти в сектора на услугите, в това 
число постоянни договори, колективно 
договаряне и установени от 
законодателството минимални заплати; 

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да разработят 
стратегии за определяне на минимални 
стандарти в сектора на услугите, в това 
число постоянни договори, колективно 
договаряне и установени от 
законодателството минимални заплати, 
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призовава за специален режим за 
данъци и обезщетения за сектора на 
персоналните и домакинските услуги, с 
цел регулиране на широко 
разпространеното явление недеклариран 
труд, като по този начин се гарантират 
достойни условия на труд;

като поставят специален акцент 
върху принципа на равно заплащане за 
равен труд и положат усилия за 
справяне с отрицателните последици 
от хоризонталната и вертикалната 
сегрегация; призовава за специален 
режим за данъци и обезщетения за 
сектора на персоналните и 
домакинските услуги, с цел регулиране 
на широко разпространеното явление 
недеклариран труд, като по този начин 
се гарантират достойни условия на труд;

Or. en

Изменение 15
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да разработят 
стратегии за определяне на минимални 
стандарти в сектора на услугите, в това 
число постоянни договори, колективно 
договаряне и установени от 
законодателството минимални заплати; 
призовава за специален режим за 
данъци и обезщетения за сектора на 
персоналните и домакинските услуги, с 
цел регулиране на широко 
разпространеното явление недеклариран 
труд, като по този начин се гарантират 
достойни условия на труд;

2. призовава Комисията и държавите 
членки, след консултация със 
социалните партньори, да разработят 
стратегии за определяне на минимални 
стандарти в сектора на услугите, в това 
число постоянни договори, колективно 
договаряне и установени от 
законодателството минимални заплати; 
призовава за специален режим за 
данъци и обезщетения за сектора на 
персоналните и домакинските услуги, с 
цел регулиране на широко 
разпространеното явление недеклариран 
труд, като по този начин се гарантират 
достойни условия на труд; още повече, 
информацията относно правата на 
работниците трябва да бъдат лесно 
достъпна

Or. bg
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Изменение 16
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. посочва, че според петото 
европейско проучване на условията на 
труд от април 2012 г. 18 % от 
работещите са заявили, че трудно 
успяват да балансират между личния 
и професионалния си живот; като 
цяло 19 % от жените и 7 % от 
мъжете в ЕС работят на „кратък“ 
непълен работен ден (по-малко от 20 
часа седмично), като само 3 % от 
мъжете на възраст между 35 – 49 
години работят на „кратък“ непълен 
работен ден в сравнение с 18 % от 
жените в същата възрастова група; 
отбелязва също така, че работните 
места на непълно работно време се 
срещат най-вече в някои определени 
сектори: повече от 38 % от 
работещите на непълен работен ден, 
както „кратък“, така и „основен“ 
(между 20 и 34 часа седмично), са в 
сферата на образователните, 
здравните и социалните услуги, други 
услуги, както и в търговията на 
дребно и едро; поради това призовава 
държавите членки да приемат 
подходящи политики, които ще 
дадат възможност за съвместяване 
на професионалния и личния живот, 
включително такива относно 
работата на непълен работен ден, с 
цел насърчаване и на двамата 
родители да участват активно в 
мерки за съвместяване на работата 
със семейството и отстраняване по 
този начин на съществуващия 
дисбаланс между половете в това 
отношение;

Or. en
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Изменение 17
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва големия брой жени, 
работещи в сферата на услугите по 
полагане на грижи за хора, и често 
лошите условия на труд; подчертава, 
че в тази връзка трябва скоро да бъде 
постигнато споразумение относно 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за осигуряване 
на изпълнението на Директива 
96/71/ЕО относно командироването 
на работници в рамките на 
предоставянето на услуги с цел борба 
срещу дискриминацията в сферата на 
услугите по полагане на грижи за 
хора, гарантиране на подходящи 
минимални ставки на заплащане и 
максимална продължителност на 
работата, както и на ясни правила за 
безопасност на работното място; 
подчертава, че във връзка с това 
трябва ясно да бъдат 
регламентирани по-специално 
условията за наемане на работна сила 
чрез предприятия за временна работа.

Or. de

Изменение 18
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава държавите членки да 
гарантират спазването на 
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минималните стандарти за здраве и 
безопасност на работното място в 
сектора на услугите – дори в случаи 
на приемане на модела на работа от 
разстояние, като се имат предвид 
специфичните характеристики на 
работното място в такива случаи – и 
в сътрудничество със социалните 
партньори да направят 
необходимото за актуализирането на 
съответното законодателство в 
съответствие със заключенията на 
научната общност;

Or. el

Изменение 19
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. Приветства работния документ 
на Годишното изследване на 
растежа, озаглавен „оползотворяване 
на трудовия потенциал на 
персоналните и домакински услуги” и 
призовава държавите-членки, 
социалните партньори и всички други 
заинтересовани страни, активно да 
приемат поканата от Комисията за 
провеждане дискусия по този въпрос.

Or. bg

Изменение 20
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на бързото
постигане на споразумение относно
Програмата за социална промяна и 
социални иновации, за да се даде 
възможност на работниците и 
предприемачите в сектора на услугите 
да се възползват от нейната ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“;

3. приветства факта, че 
микрофинансирането ще има 
продължение като собствена ос в 
рамките на Програмата за социална 
промяна и социални иновации и 
подчертава неговото значение като 
инструмент за подпомагане на 
жените предприемачи и лицата в 
непривилегировано положение на 
пазара на труда в сектора на услугите;

Or. en

Изменение 21
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на бързото 
постигане на споразумение относно 
Програмата за социална промяна и 
социални иновации, за да се даде 
възможност на работниците и 
предприемачите в сектора на услугите 
да се възползват от нейната ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“;

3. подчертава значението на бързото 
постигане на споразумение относно 
Програмата за социална промяна и 
социални иновации, за да се даде 
възможност на работниците и 
предприемачите в сектора на услугите 
да се възползват от нейната ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, и в тази връзка 
подчертава, че за жените 
предприемачи съществуват 
значителни възможности, тъй като 
те като цяло все още предпочитат да 
се обучават в сектора на услугите, 
където притежават търговски опит 
и познания;

Or. en
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Изменение 22
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава значението на бързото 
постигане на споразумение относно 
Програмата за социална промяна и 
социални иновации, за да се даде 
възможност на работниците и 
предприемачите в сектора на услугите 
да се възползват от нейната ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“;

3. подчертава значението на бързото 
постигане на споразумение относно 
Програмата за социална промяна и 
социални иновации, за да се даде 
възможност на работниците и 
предприемачите в сектора на услугите 
да се възползват от нейната ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“; приветства 
представеното от Комисията 
съобщение относно социалното 
предприемачество, тъй като именно 
жените най-често работят в 
социалната икономика;

Or. de

Изменение 23
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. Отбелязва, че феноменът на 
недекларираната и несигурна работа 
в сектора на услугите, особено сред 
жените, е разпространен; Комисията 
следва да прикани държавите-членки 
да развият стратегии и да ги 
включат в своите национални 
стратегии за прилагането на „Европа 
2020”, за да се бори с това явление; 
Работниците в сектора на услугите 
трябва да имат възможност за учене 
през целия живот и достъп до 
програми за придобиване/подобряване/ 
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промяна на

Or. bg

Изменение 24
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират защитата на 
социалните и трудовите права на 
големия брой мобилни работници в 
сектора на услугите и да се борят срещу 
всякакъв вид експлоатация;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират защитата на 
социалните и трудовите права на 
големия брой мобилни работници в 
сектора на услугите и да се борят срещу 
всякакъв вид експлоатация и риска от 
социално изключване; подчертава 
необходимостта от приемането на 
разпоредби за насърчаване на 
съвместяването на професионалния и 
личния живот;

Or. it

Изменение 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират защитата на 
социалните и трудовите права на 
големия брой мобилни работници в 
сектора на услугите и да се борят срещу 
всякакъв вид експлоатация;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират защитата на 
социалните и трудовите права на 
големия брой мобилни работници в 
сектора на услугите и да се борят срещу 
всякакъв вид експлоатация;
подчертава, че трудовата мобилност 
не може да бъде задължителна;

Or. pt
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Изменение 26
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава държавите членки да 
засилят действията си за борба 
срещу нерегистрираната заетост – с 
определено по-висок дял на жените, 
работещи по този начин – като 
целта е борба с бедността сред 
жените и осигуряване на 
жизнеспособността на системите за 
социално осигуряване; 

Or. el

Изменение 27
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава държавите членки 
незабавно да ратифицират 
Конвенция № 189 на Международна 
организация на труда относно 
надомните работници, приета от 
тристранната организация през 
2011 г., имаща за цел да гарантира 
достойни условия на труд за 
надомните работници и същите 
основни трудови права, с които 
ползват останалите работници;

Or. en
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Изменение 28
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
придобиване на повече умения, с цел 
преодоляване на несъответствието
между уменията и професионалните 
задължения;

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
непрекъснато придобиване на повече 
умения с цел преодоляване на 
несъответствието между уменията и 
професионалните задължения и 
гарантиране, че работниците 
придобиват нови умения и 
квалификации, които се търсят на 
постоянно развиващия се пазар на 
труда;

Or. it

Изменение 29
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
придобиване на повече умения, с цел 
преодоляване на несъответствието 
между уменията и професионалните 
задължения;

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
придобиване на повече умения и за 
учене през целия живот с цел 
подобряване на бъдещите им 
възможности на пазара на труда и
намаляване на несъответствието между 
уменията и професионалните 
задължения;

Or. en
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Изменение 30
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
придобиване на повече умения, с цел 
преодоляване на несъответствието 
между уменията и професионалните 
задължения;

5. подчертава необходимостта всички 
работници (като се обръща специално 
внимание на уязвимите групи хора) в 
сектора на услугите да имат достъп до 
програми за придобиване на повече 
умения с цел преодоляване на 
несъответствието между уменията и 
професионалните задължения;

Or. en

Изменение 31
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
придобиване на повече умения, с цел 
преодоляване на несъответствието 
между уменията и професионалните 
задължения;

5. подчертава необходимостта всички 
работници в сектора на услугите да 
имат достъп до програми за 
придобиване на повече умения и 
допълнително обучение с цел 
преодоляване на несъответствието 
между уменията и професионалните 
задължения;

Or. en

Изменение 32
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. отбелязва ниските равнища на 
участие на жените в професионално 
обучение в сектора на услугите в 
контекста на ученето през целия 
живот и призовава държавите 
членки да предприемат действия в 
тази връзка;

Or. el

Изменение 33
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
придобиване на повече умения от 
страна на по-възрастните работници 
и на родителите, връщащи се на 
пазара на труда, след като са 
полагали грижи за деца и зависими от 
грижи членове на своите семейства;

Or. ro

Изменение 34
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че драстичните 
бюджетни съкращения в много 
държави членки засягат по 
непропорционален начин работещите 
жени и призовава Комисията да 

6. подчертава, че бюджетните
съкращения в много държави членки 
биха могли да засегнат работещите 
жени и призовава Комисията да 
извърши оценка на въздействието на 
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извърши оценка на въздействието на 
строгите мерки за икономии върху 
жените на трудовия пазар, със 
специален акцент върху сектора на 
услугите.

строгите мерки за икономии върху 
жените на трудовия пазар, със 
специален акцент върху сектора на 
услугите.

Or. de

Изменение 35
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че драстичните бюджетни 
съкращения в много държави членки 
засягат по непропорционален начин 
работещите жени и призовава 
Комисията да извърши оценка на
въздействието на строгите мерки за 
икономии върху жените на трудовия
пазар, със специален акцент върху 
сектора на услугите.

6. подчертава, че драстичните бюджетни 
съкращения в много държави членки 
засягат по непропорционален начин 
работещите жени и призовава 
Комисията да събере данни относно
въздействието на строгите мерки за 
икономии върху жените на трудовия 
пазар, със специален акцент върху 
сектора на услугите.

Or. en

Изменение 36
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава предизвикателствата, 
пред които са изправени 
работниците в сектора на услугите, 
особено жените, при съвместяването 
на професионалния и личния живот; 
поради това призовава за осигуряване 
на услуги във връзка с грижите за 
децата на достъпни цени и със 



AM\904067BG.doc 23/24 PE491.092v01-00

BG

съвместими графици с цел 
гарантиране на по-добър баланс 
между професионалния и личния 
живот и насърчаване на равенството 
между половете като необходима 
предпоставка за увеличаване на 
участието на пазара на труда на 
мъжете и жените.

Or. en

Изменение 37
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава необходимостта от 
борба срещу неравенството между 
половете, което все още съществува 
на пазара на труда, чрез приемането 
на активни политики, които могат 
да намалят действителната 
неравнопоставеност на жените;

Or. it

Изменение 38
Илияна Малинова Йотова

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава за провеждането на 
засилен социален диалог и 
включването на представители на 
работодателите и работниците при 
определянето на приоритетите на 
ЕС в сектора на услугите по 
отношение на защитата на 
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социалните и трудовите права, 
обезщетенията при безработица и 
правата на представителство.

Or. en


