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Изменение 1
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва изключително различните 
нива на застаряване в държавите -
членки на ЕС, и значимите национални, 
политически и културни различия при 
възприемането на демографското 
предизвикателство и особено по 
отношение на начините за справяне с 
него;

1. посочва изключителното 
разнообразие на демографското 
положение в държавите — членки на 
ЕС, и значимите национални, 
политически и културни различия при 
възприемането на демографското 
предизвикателство и особено по 
отношение на начините за справяне с 
него; отбелязва значителното 
повишаване на броя на хората, 
продължаващи да работят след 
пенсиониране, като например делът 
на работещите във възрастовата 
група от 64 до 75 години се е увеличил 
с 15 % през периода от 2006 до 2011 г.

Or. en

Изменение 2
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва изключително различните 
нива на застаряване в държавите -
членки на ЕС, и значимите национални, 
политически и културни различия при 
възприемането на демографското 
предизвикателство и особено по 
отношение на начините за справяне с 
него;

1. посочва изключително различните 
нива на застаряване в държавите —
членки на ЕС, и значимите национални, 
политически и културни различия при 
възприемането на демографското 
предизвикателство и особено по 
отношение на начините за справяне с 
него и изготвяне на планове за това;

Or. en
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Изменение 3
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва изключително различните 
нива на застаряване в държавите -
членки на ЕС, и значимите национални, 
политически и културни различия при 
възприемането на демографското 
предизвикателство и особено по 
отношение на начините за справяне с 
него;

1. посочва изключително различните 
нива на застаряване в държавите —
членки на ЕС, и значимите национални, 
политически и културни различия при 
възприемането на демографското 
предизвикателство и особено по 
отношение на начините за справяне с 
него; заявява обаче, че средната 
продължителност на живота 
нараства във всяка от държавите 
членки;

Or. en

Изменение 4
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че възрастните 
граждани са ценен елемент на 
нашето общество и е от съществено 
значение да се използват техните 
знания и опит във всички сфери на 
живота и да се подкрепя тяхната 
самостоятелност възможно най-
дълго;

Or. en
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Изменение 5
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. заявява, че възрастните хора имат 
нужда от различни форми на 
подкрепа и грижи; затова услугите и 
решенията трябва винаги да се 
ориентират според потребностите 
на хората;

Or. en

Изменение 6
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. посочва, че възможностите за 
работа и доброволен труд, както и 
мерките за социална защита, са от 
съществено значение за 
гарантирането на активен живот и 
остаряване в добро здраве;

Or. en

Изменение 7
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва плана за изпълнение за 
европейското партньорство за иновации 

2. приветства Стратегическия план
за изпълнение за европейското 
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в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, по-специално вниманието,
което се обръща в него на 
сътрудничеството между обществените 
и частните заинтересовани страни, 
обмена и трансфера на добри идеи и 
най-добри практики (напр. цифровата 
платформа „Пазар“) и оптимизирането 
на съществуващите финансови 
инструменти;

партньорство за иновации в областта на 
активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве, по-
специално вниманието, което се обръща 
в него на сътрудничеството между 
обществените и частните 
заинтересовани страни, обмена и 
трансфера на добри идеи и най-добри 
практики (напр. цифровата платформа
„Пазар“) и оптимизирането на 
съществуващите финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 8
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва плана за изпълнение за 
европейското партньорство за иновации 
в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, по-специално вниманието, 
което се обръща в него на 
сътрудничеството между обществените 
и частните заинтересовани страни, 
обмена и трансфера на добри идеи и 
най-добри практики (напр. цифровата 
платформа „Пазар“) и оптимизирането 
на съществуващите финансови 
инструменти;

2. отбелязва плана за изпълнение за 
европейското партньорство за иновации 
в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, по-специално вниманието, 
което се обръща в него на 
сътрудничеството между Европейската 
комисия и държавите — членки на 
ЕС, и регионите, промишлеността и 
предприятията, обществените и 
частните заинтересовани страни,
работещите в областта на 
здравеопазването и грижите и 
представителните организации на 
възрастните хора и пациентите,
обмена и трансфера на добри идеи и 
най-добри практики (напр. цифровата 
платформа „Пазар“) и оптимизирането 
на съществуващите финансови 
инструменти;

Or. de
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Изменение 9
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва плана за изпълнение за 
европейското партньорство за иновации 
в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, по-специално вниманието, 
което се обръща в него на 
сътрудничеството между обществените 
и частните заинтересовани страни, 
обмена и трансфера на добри идеи и 
най-добри практики (напр. цифровата 
платформа „Пазар“) и оптимизирането 
на съществуващите финансови 
инструменти;

2. отбелязва плана за изпълнение за 
европейското партньорство за иновации 
в областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве, по-специално вниманието, 
което се обръща в него на 
сътрудничеството между обществените 
и частните заинтересовани страни, 
обмена и трансфера на добри идеи и 
най-добри практики (напр. цифровата 
платформа „Пазар“) и оптимизирането 
на съществуващите финансови 
инструменти; подчертава, че в него 
остаряването следва да се разглежда 
като шанс, а не като бреме, и да се 
признае и насърчи важното значение, 
което имат за обществото 
възрастните хора, техният опит и 
продължаващият им принос.

Or. en

Изменение 10
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че предоставянето на 
трансгранични услуги в областта на 
здравеопазването и грижите предлага 
добра възможност за по-ефикасно 
използване на съществуващите 
ресурси и за създаване на еднородни и 
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високи стандарти в полза на 
засегнатите групи от населението, 
както и за намаляване на разходите, 
свързани със застаряването;

Or. de

Изменение 11
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приветства целта за насърчаване 
на изграждането на среда, съобразена 
с нуждите на възрастните хора, като 
важен инструмент за подпомагане на 
работещите и търсещите работа 
възрастни хора и за насърчаване на 
приобщаващите общества, 
предлагащи еднакви възможности на 
всички;

Or. en

Изменение 12
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. приветства подхода на 
Комисията и неговата ясна връзка с 
насърчаването на жизнеността и 
достойния живот на възрастните 
хора в Европа посредством иновации, 
които са от значение за тях, 
укрепването на „културата на 
активен живот на възрастните 
хора“ в една Европа, 
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благоприятстваща съвместния 
живот на различните поколения, и 
направляването на този процес заедно 
с признати партньори от сферата на 
научните изследвания и 
гражданското общество;

Or. de

Изменение 13
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да 
бъдат създадени подходящи условия, 
за да могат хората да се трудят по-
дълго, да бъдат по-продуктивни, 
увеличавайки гъвкавостта на пазара 
на труда посредством въвеждането 
на отчитане на работното време и 
възможности за работа на непълен 
работен ден и чрез вземане на мерки 
за модерни форми на трудовите 
договори, включително временни 
договори;

3. подчертава, че възрастните хора 
имат право на икономическа 
сигурност под формата на приличен 
доход след пенсиониране, като това 
право се основава на вноските, които 
те са правили през целия си трудов 
живот, както и правото на семеен и 
обществен живот в условия,
съобразени с тяхната индивидуална 
самостоятелност и 
предотвратяващи или 
противодействащи на социалната 
изолация или маргинализацията; те 
имат право на достъп до една 
качествена мрежа от съоръжения, 
подпомагащи възрастните хора, 
която е достъпна за всички граждани, 
независимо от тяхното социално-
икономическо положение, по-
конкретно дневни центрове, домовете 
за стари хора и помощ в дома; те 
имат право на качествени услуги в 
областта на общественото 
здравеопазване, позволяващи всеобщ 
достъп до процеса на остаряване в 
добро здраве;

Or. pt
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Изменение 14
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, 
да бъдат по-продуктивни, 
увеличавайки гъвкавостта на пазара 
на труда посредством въвеждането 
на отчитане на работното време и 
възможности за работа на непълен 
работен ден и чрез вземане на мерки за
модерни форми на трудовите 
договори, включително временни 
договори;

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия,
насърчаващи участието на хората в 
пазара на труда, а също и 
необходимостта да бъдат взети
мерки за по-дългосрочно признаване на 
приноса за обществото, който те 
могат да продължат да дават; в 
частност са необходими политики за
решаването на въпроси в областта на 
образованието и обучението, 
здравеопазването и равновесието 
между професионалния и личния 
живот за възрастните работници;

Or. en

Изменение 15
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на 
отчитане на работното време и 
възможности за работа на непълен
работен ден и чрез вземане на мерки за 
модерни форми на трудовите 
договори, включително временни 

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни; призовава 
поради това Комисията и държавите 
членки да осигурят добър баланс 
между гъвкавостта и сигурността на 
трудовия пазар, напр. чрез цялостно 
прилагане на „принципите на 
гъвкавата сигурност“, и да 
предприемат мерки срещу 
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договори; сегментирането на трудовия пазар, 
като предоставят както подходяща 
социална защита на хората в периоди 
на преход или при временна заетост 
или заетост на непълен работен ден, 
така и достъп до обучение, развитие в 
кариерата и възможности за работа на
пълен работен ден; насърчава 
държавите членки да инвестират в 
услуги, като например достъпни и
висококачествени грижи за деца и 
целодневни училищни заведения и 
социални заведения за възрастни хора, 
които спомагат за насърчаване на 
равенството между половете, 
благоприятстват постигането на по-
добро равновесие между личния и 
професионалния живот и създават 
рамка, позволяваща първоначалното 
или повторното навлизане на пазара 
на труда;

Or. en

Изменение 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на
отчитане на работното време и 
възможности за работа на непълен 
работен ден и чрез вземане на мерки за 
модерни форми на трудовите 
договори, включително временни 
договори;

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да запазят своето 
сигурно работно място, съобразено с 
тяхната възраст и капацитет, 
докато достигнат пенсионна 
възраст; счита, че за тази цел 
мерките в областта на 
професионалното обучение са точно 
толкова необходими в рамките на 
професионалния живот, колкото и
въвеждането на пожизнено отчитане 
на работното време, възможностите
за работа на непълен работен ден и
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целенасочената финансова подкрепа 
на предприятията за създаване на 
работни места, пригодени за хора, 
намиращи се в последните фази на 
своя професионален живот, и хора с 
увреждания;

Or. de

Изменение 17
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за модерни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори;

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да се 
даде възможност на хората да се 
трудят по-дълго, да бъдат по-
продуктивни, увеличавайки гъвкавостта 
на пазара на труда посредством 
въвеждането на пожизнено отчитане на 
работното време и гъвкави правила за 
излизане в пенсия, например частични 
пенсии или премийни години;

Or. de

Изменение 18
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи рамкови условия, 
за да могат хората да се трудят по-дълго
и да запазят своята 
производителност, увеличавайки 
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посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за модерни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори;

гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за модерни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори, и работни места, 
подходящи за възрастни работници;

Or. de

Изменение 19
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за модерни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори;

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия,
позволяващи на хората да се трудят по-
дълго и да бъдат по-продуктивни, ако 
имат такова желание или такава 
потребност, наред с другото чрез 
осигуряване на физическа достъпност 
на работните места, както чрез 
увеличаване на гъвкавостта на пазара на 
труда посредством въвеждането на 
отчитане на работното време и 
възможности за работа на непълен 
работен ден, така и чрез вземане на 
мерки за модерни форми на трудовите 
договори, включително временни 
договори;

Or. en

Изменение 20
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за модерни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори;

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за различни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори, като бъдат взети 
мерки за гарантиране на подходяща 
социална защита;

Or. en

Изменение 21
Roberta Angelilli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден и чрез 
вземане на мерки за модерни форми на 
трудовите договори, включително 
временни договори;

3. подчертава необходимостта да бъдат 
създадени подходящи условия, за да 
могат хората да се трудят по-дълго, да 
бъдат по-продуктивни, увеличавайки 
гъвкавостта на пазара на труда 
посредством въвеждането на отчитане 
на работното време и възможности за 
работа на непълен работен ден или чрез 
постепенно намаляване на работните 
часове и чрез вземане на мерки за 
модерни форми на трудовите договори, 
включително временни договори;

Or. it

Изменение 22
Roberta Angelilli



AM\919136BG.doc 15/40 PE500.493v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че гарантирането на 
здравето и безопасността на 
работещите през целия техен 
професионален живот е предпоставка 
за устойчивостта на този 
професионален живот и за запазване 
на активността на възрастните 
хора;

Or. it

Изменение 23
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава важността на 
гарантирането на здравето и 
безопасността на работното място;
приветства признаването на 
значението на превенцията в първия 
стълб на Стратегическия план за 
изпълнение; изразява убеждение, че 
превенцията има също ключова роля 
на работното място, подобрявайки 
здравеопазването на работното 
място и намалявайки в резултат на 
това натиска върху здравните 
системи и системите за полагане на 
дългосрочни грижи;

Or. en

Изменение 24
Minodora Cliveti
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Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава важната роля, която 
ще играят местните и регионални 
участници при модернизирането, 
подобряването и рационализирането 
на услугите в областта на 
здравеопазването и социалните 
грижи, с цел да се създадат модели, 
даващи по-добри резултати за 
отделните индивиди на трудовия 
пазар;

Or. en

Изменение 25
Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта да 
бъде адаптирано трудовото 
законодателство към 
икономическото положение чрез 
въвеждане на гъвкави възможности и 
освобождаване от безсмислени 
текстове или текстове, които 
вредят на пазара на труда;

Or. fr

Изменение 26
Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. посочва в това отношение, че е от 
жизненоважно значение да се увеличи 
гъвкавостта, особено по отношение 
на използването на работа на непълен 
работен ден, на временни договори в 
съответствие с потребностите на 
предприятието, или чрез осигуряване 
на възможности за осъществяване на 
трудова дейност успоредно с 
получаването на пенсия;

Or. fr

Изменение 27
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта от 
подобряване на условията на труд и 
създаване на удобна за възрастните 
хора среда, позволяваща им да 
работят, с цел да бъдат подобрени 
здравеопазването и 
самостоятелността на работното 
място, особено по отношение на 
работници с увреждания или 
хронични заболявания; посочва, че 
ИКТ и роботиката биха могли да 
имат ключова роля в това 
отношение, облекчавайки физическия 
труд на застаряващата ни работна 
сила; призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
такива технологии, когато това е 
уместно;

Or. en
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Изменение 28
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава важността на по-
доброто подпомагане на работещите, 
имащи неформални отговорности в 
областта на грижите; призовава за 
приемането на Директива на ЕС 
относно отпуските на полагащите 
грижи лица;

Or. en

Изменение 29
Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава, че е от 
жизненоважно значение за 
държавите членки да проявят 
изобретателност, като опростяват 
разпоредбите, които не са абсолютно 
необходими за защитата на 
работещите и адаптират своите 
законодателства към 
икономическото положение;

Or. fr

Изменение 30
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)
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Проектостановище Изменение

3г. посочва необходимостта от борба 
с дискриминацията по възраст на 
трудовия пазар, за да гарантира, че 
възрастните работници могат да 
запазят своите работни места или да 
получат шансове за работа;

Or. en

Изменение 31
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението, че, за да бъде 
предотвратен и избегнат сериозен 
недостиг на нашия пазар на труда, 
който би довел до допълнително 
забавяне на икономиката и би 
представлявал заплаха за нивото на 
просперитет в Европа, са необходими 
всеобхватни реформи;

заличава се

Or. en

Изменение 32
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението, че, за да бъде 
предотвратен и избегнат сериозен 
недостиг на нашия пазар на труда, 
който би довел до допълнително 
забавяне на икономиката и би 

4. изразява убеждението, че трябва да 
бъдат предприети всеобхватни мерки 
за разкриване на работни места
специално за възрастни хора, като 
при това не бива да се влошават 
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представлявал заплаха за нивото на 
просперитет в Европа, са необходими 
всеобхватни реформи;

условията на труд и специфичните 
стандарти на отделните държави;
счита, че при набирането на 
възрастни работници следва, 
напротив, да се прилага принципът на 
достоен труд, което означава, че те 
следва да се назначават за 
неопределен период от време със 
заплащане, което е съобразено с 
колективните споразумения или 
съответните законови разпоредби и с 
неограничена социална застраховка; 
посочва, че при насърчаването на 
включването на възрастни работници 
в трудовия живот следва винаги да се 
съблюдава принципът на 
равнопоставеност между 
поколенията;

Or. de

Изменение 33
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението, че, за да бъде 
предотвратен и избегнат сериозен 
недостиг на нашия пазар на труда, 
който би довел до допълнително 
забавяне на икономиката и би 
представлявал заплаха за нивото на 
просперитет в Европа, са необходими 
всеобхватни реформи;

4. изразява убеждението, че са 
необходими цялостни реформи, за да
се гарантират равни права за всички 
работещи, като се елиминират 
всички форми на несигурна заетост и 
се инвестира в създаването на 
постоянни работни места, обучение 
през целия живот и професионално 
обучение;

Or. pt

Изменение 34
Martin Kastler



AM\919136BG.doc 21/40 PE500.493v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението, че, за да бъде 
предотвратен и избегнат сериозен 
недостиг на нашия пазар на труда,
който би довел до допълнително 
забавяне на икономиката и би 
представлявал заплаха за нивото на 
просперитет в Европа, са необходими 
всеобхватни реформи;

4. изразява убеждението, че, за да бъдат 
предотвратени и избегнати сериозни 
недостатъци при достъпа до нашия 
пазар на труда, които биха довели до 
допълнително забавяне на икономиката 
и биха представлявали заплаха за 
нивото на просперитет в Европа, са 
необходими всеобхватни реформи;

Or. de

Изменение 35
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява убеждението, че, за да бъде 
предотвратен и избегнат сериозен 
недостиг на нашия пазар на труда, който 
би довел до допълнително забавяне на 
икономиката и би представлявал 
заплаха за нивото на просперитет в 
Европа, са необходими всеобхватни 
реформи;

4. изразява убеждението, че, за да бъде 
предотвратен и избегнат сериозен 
недостиг на нашия пазар на труда, който 
би довел до допълнително забавяне на 
икономиката и би представлявал 
заплаха за нивото на просперитет в 
Европа, са необходими всеобхватни 
реформи; подчертава в това 
отношение необходимостта да се 
разработи широкоперспективно 
виждане, в което да се вземат под 
внимание въпроси като 
икономическите политики, 
заетостта, социалната сигурност, 
социалната защита, равенството 
между половете и дискриминацията;

Or. en
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Изменение 36
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията и 
държавите членки да организират 
кампании за подобряване на 
общественото мнение по отношение 
на приноса и продуктивността на по-
възрастните работници, по-
специално на тези с увреждания или 
хронични заболявания;

Or. en

Изменение 37
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. очаква от държавите членки да 
отделят повече внимание на 
условията на живот и труд на по-
възрастното поколение при 
употребата на структурните 
фондове, за да изградят заедно до 2020 
г. една Европа, която е благосклонна 
към всички поколения, и да разширят 
своята социална инфраструктура, за 
да се справят с бедността сред 
възрастните;

Or. de

Изменение 38
Inês Cristina Zuber
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението на младите, за да се 
постигне целта на преодоляване на 
безработицата сред младите, като се 
дава предимство на създаването на 
работни места с гарантирани права; 
посочва, че всички следва да имат 
достъп до учене през целия живот и 
култура и че това изисква 
инвестиции в качествени обществени 
културни услуги, достъпни за всички;

Or. pt

Изменение 39
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила; в тази 
светлина настоятелно призовава за 
отделяне на особено внимание на 
ученето през целия живот в рамките 
на програмата „Еразъм за всички“, 
която представлява ефективен 
инструмент за поощряване на 
образованието и непрекъснатото 
професионално развитие за 
гражданите на ЕС от всички 
възрасти;

Or. en
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Изменение 40
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде
създаден работен свят, който е 
благосклонен към всички поколения и 
дава възможност на по-възрастните 
работници да отстояват своето в 
постоянно изменящата се 
технологична среда;

Or. de

Изменение 41
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот и на 
насърчаването на здравословен начин 
на живот, за да бъде подготвена 
активна и продуктивна застаряваща 
работна сила;

Or. fi

Изменение 42
Kinga Göncz
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена и поддържана активна и 
продуктивна застаряваща работна сила
и за да бъдат запазени социалното 
включване и финансовата 
независимост на възрастните хора;

Or. en

Изменение 43
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в обучението и 
повишаването на професионалната 
квалификация, като се дава предимство 
на ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

Or. de

Изменение 44
Roberta Angelilli

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да има 
застаряващата работна сила, като 
човешки ресурс, равни възможности 
за придобиване на нови умения и за 
актуализиране на своите 
професионални умения;

Or. it

Изменение 45
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции и повишаване на 
качеството на разходите в 
образованието и обучението, като се 
дава предимство на ученето през целия 
живот, за да бъде подготвена активна и 
продуктивна застаряваща работна сила;

Or. en

Изменение 46
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 

5. изтъква изключителната роля на по-
големи инвестиции в образованието и 
обучението, като се дава предимство на 
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ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила;

ученето през целия живот, за да бъде 
подготвена активна и продуктивна 
застаряваща работна сила; счита, че е 
дълг на обществото и на 
предприятията да финансират 
ученето през целия живот, за да 
улеснят заетостта на по-
възрастните работници;

Or. de

Изменение 47
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава отговорността на 
Европейския съюз по отношение на 
презграничното насърчаване на 
ученето през целия живот и 
съответната необходимост от 
специална подкрепа за него 
посредством безвъзмездно отпуснати 
средства по отделна линия от 
бюджета на съюза - „Възрастни хора 
в действие“;

Or. de

Изменение 48
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертва необходимостта от 
цялостен подход спрямо 
застаряването и от всеобхватно 
развитие и реформи не само в 
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областта на ученето през целия 
живот и пазара на труда, но също 
така и по отношение на достъпа до 
всички тези неща, включително 
транспорт, инфраструктура и 
сгради;

Or. en

Изменение 49
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че възрастните хора имат 
нужда от адекватни доходи, жилища, 
достъп до всякакъв вид здравни, 
социални и културни услуги, както и 
от силни социални мрежи, за да 
подобрят качеството на своя живот, 
и също така имат нужда от 
възможност да продължат своя 
принос към пазара на труда без 
ограничения, произтичащи от 
дескриминация въз основа на 
възрастта;

Or. en

Изменение 50
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. напомня значението, което има за 
по-възрастните работници 
признаването на неформалното и 
самостоятелно обучение, по-
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специално обучението посредством 
доброволческа дейност и неформални 
грижи;

Or. en

Изменение 51
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. счита, че инициативи на 
работното място, в които участват 
представители на различни 
поколения, като например обмен на 
знания, са от съществено значение, за 
да се гарантира по-добрата 
интеграция и обучение на младите 
работници и за да се даде 
възможност на по-възрастните 
работници да бъдат полезни за 
другите работници посредством своя 
експертен опит;

Or. en

Изменение 52
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. счита, че адекватният преход от 
заетост към пенсиониране 
посредством постепенно 
пенсиониране, работа на непълен 
работен ден и гъвкаво работно време е 
от изключително значение за 
активното и здравословно остаряване 
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на по-възрастните работници;

Or. en

Изменение 53
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва 
да бъдат по-добре съгласувани;

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви, като запазят 
всеобхватните и подпомагащи 
публични системи за социална 
сигурност, които са в състояние да 
гарантират достойни условия за 
пенсиониране за всички, показвайки 
истинска солидарност между 
поколенията;

Or. pt

Изменение 54
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва 
да бъдат по-добре съгласувани;

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви, сигурни и 
приобщаващи, както и да намалят 
степента на икономическа 
зависимост, така че да поддържат 
достатъчно голяма работна сила, и 
да съчетаят това с постоянно 



AM\919136BG.doc 31/40 PE500.493v01-00

BG

подобряване на трудовите условия и 
въвеждането на схеми за обучение 
през целия живот, които да 
позволяват по-здравословна и по-дълга 
професионалната кариера;

Or. en

Изменение 55
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви; ефективната
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва 
да бъдат по-добре съгласувани;

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят адекватни, устойчиви и 
сигурни; призовава държавите членки, 
които са увеличили законово 
установената пенсионна възраст или 
възнамеряват да го направят, да 
насърчават работата на 
възрастните хора посредством мерки 
за данъчни и социални облекчения;

Or. en

Изменение 56
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, както и при 
възможност придържане към 
структура, основаваща се на три 
стълба - държавата, 
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продължителност на живота трябва да 
бъдат по-добре съгласувани;

професионалните и частните 
пенсионни системи, които да ги 
направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва да 
бъдат по-добре съгласувани;

Or. de

Изменение 57
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва да 
бъдат по-добре съгласувани;

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
направят устойчиви, отделяйки 
специално внимание на намаляването 
на разликата в заплащането между 
мъже и жени и следователно в 
пенсиите, изчислима и за бъдещите 
поколения; ефективната пенсионна 
възраст, официалната пенсионна възраст 
и средната продължителност на живота 
трябва да бъдат по-добре съгласувани;

Or. en

Изменение 58
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
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направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва да 
бъдат по-добре съгласувани;

направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва да 
бъдат по-добре съгласувани, насърчава 
въвеждането на схеми, според които 
за последните години преди 
пенсиониране имат по-голяма 
тежест при пенсионното осигуряване 
и застъпва мнението, че средната 
продължителност на живота трябва 
да бъде взета предвид при 
изчислението на пенсиите;

Or. fi

Изменение 59
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги
направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва да 
бъдат по-добре съгласувани;

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, за да могат 
тези системи продължат да бъдат
устойчиви; ефективната пенсионна 
възраст, официалната пенсионна възраст 
и средната продължителност на живота 
трябва да бъдат по-добре съгласувани;

Or. de

Изменение 60
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 

6. продължава да застъпва мнението, че 
са необходими допълнителни реформи 
на пенсионните системи, които да ги 
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направят устойчиви; ефективната 
пенсионна възраст, официалната 
пенсионна възраст и средната 
продължителност на живота трябва 
да бъдат по-добре съгласувани;

направят устойчиви и по-ефикасно да 
се справят с бедността сред хората в 
напреднала възраст; счита, че 
равнището на пенсиите не следва да 
бъде понижавано повече; счита, че 
държавата и професионалните 
пенсионни схеми - два от трите 
стълба на пенсионното осигуряване -
следва да бъдат подкрепени;
отбелязва, че най-ефикасният начин 
за справяне с бедността сред хората в 
напреднала възраст е запазването на 
нивото на заплата през целия трудов 
стаж, което гарантира съответно 
равнище на пенсионно осигуряване;

Or. de

Изменение 61
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава личната отговорност, 
като има предвид, че хората също 
трябва да помислят какво могат да 
направят, за да гарантират 
пенсионната си възраст; подчертава 
също ключовата роля на семейството 
и на солидарността между 
поколенията;

Or. en

Изменение 62
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. счита, че борбата със социалното 
неравенство трябва да бъде 
превърната в приоритет, особено 
борбата с икономическата 
неравнопоставеност по отношение на 
доходите и разпределянето на 
богатството, неравенството на 
пазара на труда, социалната 
несигурност и неравностойния 
достъп до социалните функции на 
държавата като социални помощи, 
здравеопазване, образование, правна 
система и т.н.

Or. pt

Изменение 63
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че е необходимо да се 
положат допълнителни усилия за 
осигуряване на подходящ размер на 
пенсиите, борейки се срещу 
дискриминацията в рамките на 
пазара на труда, основана на пола, по-
специално намалявайки  разликата в 
заплащането на жените и мъжете;

Or. en

Изменение 64
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. е убеден, че са необходими 
допълнителни реформи на системите 
за здравеопазване, по-специално 
посредством инвестиции в 
промоцията на здравето, 
профилактиката, наблюдението и 
ранното диагностициране и 
посредством разработване на по-
достъпна система за дългосрочни 
грижи с високо качество;

Or. en

Изменение 65
Roberta Angelilli

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. е на мнение, че политика на 
балансиране на семейния и 
професионалния живот позволява на 
жените да се справят по-добре със 
стареенето, вземайки предвид факта, 
че работата повишава качеството на 
живота; подобна политика също 
така позволява на жените да 
избегнат разликата в заплащането и 
следователно бедността на по-късен 
етап от живота в случаи, когато, за 
да съчетая семейния и 
професионалния живот, са принудени 
да изберат работа на непълен 
работен ден, нередовна или 
нетипична работа, което има 
отражение върху платените 
пенсионни осигуровки;

Or. it
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Изменение 66
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че е от изключително значение 
да се вземат мерки срещу 
информационната изолация на по-
възрастното поколение; достъпът до 
нови технологии и тяхното ползване е 
от изключително значение за 
остаряването в добро здраве, активния 
живот на възрастните хора и тяхното 
социално включване.

7. счита, че е от изключително значение 
да се вземат мерки срещу 
информационната изолация на по-
възрастното поколение; достъпът до 
нови технологии и тяхното ползване е 
един от инструментите от 
изключително значение за остаряването 
в добро здраве, активния живот на 
възрастните хора и тяхното социално 
включване.

Or. en

Изменение 67
Roberta Angelilli

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава работодателите да 
положат повече усилия, където е 
необходимо, да адаптират условията 
на труд към здравословното 
състояние и способностите на по-
възрастните работници и да 
насърчат подобряването на имиджа 
на възрастните граждани на 
работното място.

Or. it

Изменение 68
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. счита, че доброволческата 
дейност и инициативи за по-
възрастното население от типа 
„възрастни помагат на възрастни“ 
биха могли да се окажат средство за 
включване и същевременно за разумен 
принос към устойчивостта на 
системите за полагане на 
дългосрочни грижи; поради това 
насърчава развитието и иновациите в 
тази област;

Or. en

Изменение 69
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. признава значението на 
планирането за адекватното оказване 
на грижи, били те формални или не;

Or. en

Изменение 70
Martin Kastler

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да изпрати 
предложения за мерки срещу 
дискриминацията на възрастни хора 
при достъпа до пазара на труда, на 
работното място и при изпълнение 
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на професионалните задължения с 
цел създаване на работен свят, който 
е постоянно благосклонен към всички 
поколения;

Or. de

Изменение 71
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. посочва, че остаряването не носи 
само предизвикателства, но също 
така създава възможности, особено в 
областта на иновациите, които в 
дългосрочен план биха могли да 
допринесат за създаването на 
работни места и увеличаването на 
икономическото благосъстояние в 
Европа;

Or. en

Изменение 72
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава необходимостта от 
създаване на системи за подпомагане
на хора, които полагат грижи за 
членове на семейството;

Or. en

Изменение 73
Marian Harkin
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Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. подчертава значението на това да 
бъдат подкрепени и улеснени по-
възрастните доброволци и 
доброволческата дейност между 
поколенията;

Or. en

Изменение 74
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. настоява относно 
необходимостта да бъде отделено 
специално внимание на включването 
на възрастни хора, които живеят в 
отдалечени райони или са в 
многостранно неравностойно 
положение.

Or. en


