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Изменение 1
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на водещата 
инициатива „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“; приканва държавите 
членки да се възползват в пълна степен 
от програмата „Прогрес“ на ЕС и от 
предстоящата програма за социална 
промяна и социални иновации, особено 
по отношение на ефективното 
изпълнение на целите, свързани с 
равенството между половете; призовава 
държавите членки да предприемат 
необходимите действия, за да се 
възползват от Европейския социален 
фонд и да използват средствата от него 
за целенасочени програми за борба 
срещу бедността;

1. подчертава значението на водещата 
инициатива „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“; приканва държавите 
членки да се възползват в пълна степен 
от програмата „Европа за 
гражданите“, особено по отношение 
на ефективното изпълнение на целите, 
свързани с равенството между половете; 
призовава държавите членки да 
предприемат необходимите действия, за 
да се възползват от Европейския 
социален фонд и да използват 
средствата от него за целенасочени 
програми за борба срещу бедността;

Or. en

Изменение 2
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на водещата 
инициатива „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“; приканва държавите 
членки да се възползват в пълна степен 
от програмата „Прогрес“ на ЕС и от 
предстоящата програма за социална 
промяна и социални иновации, особено 

1. подчертава значението на водещата 
инициатива „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“; приканва държавите 
членки да се възползват в пълна степен 
от програмата „Прогрес“ на ЕС и от 
предстоящата програма за социална 
промяна и социални иновации, особено 
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по отношение на ефективното 
изпълнение на целите, свързани с 
равенството между половете; призовава 
държавите членки да предприемат 
необходимите действия, за да се 
възползват от Европейския социален 
фонд и да използват средствата от него 
за целенасочени програми за борба 
срещу бедността;

по отношение на ефективното 
изпълнение на целите, свързани с 
равенството между половете; 
подчертава значението на 
програмата „Дафне ІІІ“, особено по 
отношение на защитата на жените 
срещу всякакви форми на насилие и за 
постигането на високо равнище на 
здравна защита, благосъстояние и 
социално сближаване; призовава 
държавите членки да предприемат 
необходимите действия, за да се 
възползват от Европейския социален 
фонд и да използват средствата от него 
за целенасочени програми за борба 
срещу бедността;

Or. en

Изменение 3
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на водещата 
инициатива „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“; приканва държавите 
членки да се възползват в пълна степен 
от програмата „Прогрес“ на ЕС и от 
предстоящата програма за социална 
промяна и социални иновации, особено 
по отношение на ефективното 
изпълнение на целите, свързани с 
равенството между половете; призовава 
държавите членки да предприемат 
необходимите действия, за да се 
възползват от Европейския социален 
фонд и да използват средствата от него 
за целенасочени програми за борба 
срещу бедността;

1. подчертава значението на водещата 
инициатива „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“; приканва държавите 
членки да се възползват в пълна степен 
от програмата „Прогрес“ на ЕС и от 
предстоящата програма за социална 
промяна и социални иновации, особено 
по отношение на ефективното 
изпълнение на целите, свързани с 
равенството между половете; призовава 
държавите членки да предприемат 
необходимите действия, за да се 
възползват от Европейския социален 
фонд, който играе съществена роля за 
професионалната интеграция чрез 
политики за образование и обучение, и 
да използват средствата от него за 
целенасочени програми за борба срещу 



AM\923379BG.doc 5/42 PE502.206v01-00

BG

бедността;

Or. en

Изменение 4
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. приканва Европейската комисия 
да включи социалното измерение на 
пола във всички политики и по-
специално: въздействие на мерките за 
строга бюджетна дисциплина и 
възстановяване от кризата, 
икономическо управление, устойчиво 
развитие и зелени работни места, 
професионално образование и 
обучение, миграция, сътрудничество и 
развитие, здраве и безопасност, както 
и планираните или приложените 
мерки с цел противодействие или 
ограничаване на ефектите от 
кризата;

Or. en

Изменение 5
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава държавите членки да 
разгледат и подчертаят 
непосредственото и дългосрочното 
въздействие на икономическата криза 
върху жените, по-специално дали и по 
какъв начин тя влошава 
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съществуващото неравенство между 
половете, както и свързаните с това 
последствия, като увеличаване на 
риска от насилие, основано на полова 
принадлежност, влошено 
здравословно състояние на майките и 
децата и бедност при жените в 
напреднала възраст;

Or. en

Изменение 6
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. приканва Европейската комисия да 
обмисли как да адаптира в бъдеще 
европейските структурни фондове, 
така че да гарантира допълнителна 
подкрепа за типичните сектори на 
женска заетост, които могат да 
бъдат засегнати от кризата, както и 
подкрепа за отглеждане на деца, за 
обучение и за достъп до заетост;

Or. en

Изменение 7
Edit Bauer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на 
кризата насам делът на безработните 
лица сред жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 

2. отбелязва, че делът на безработните 
лица сред жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
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предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането 
на жените и мъжете, работата на 
непълно работно време, несигурните 
условия на труд, бедността сред 
работещите лица, високата 
концентрация на работещите в сивия 
сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя 
искане към Комисията да отправи 
препоръка към държавите членки 
относно борбата срещу 
сегментирането на пазара на труда, 
което води до недостатъчен достъп 
на жените до качествени работни
места с достойно трудово 
възнаграждение;

изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация,
многостранната дискриминация 
срещу уязвимите жени, разликата в 
заплащането на жените и мъжете, 
работата на непълно работно време, 
несигурните условия на труд, бедността 
сред работещите лица, високата 
концентрация на работещите в сивия 
сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права;

Or. en

Изменение 8
Siiri Oviir

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
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работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя 
искане към Комисията да отправи 
препоръка към държавите членки 
относно борбата срещу 
сегментирането на пазара на труда, 
което води до недостатъчен достъп 
на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права;

Or. en

Изменение 9
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, съществуването на 
т.нар. „стъклен таван“, разликата в 
заплащането на жените и мъжете, 
работата на непълно работно време, 
несигурните условия на труд, бедността 
сред работещите лица, високата 
концентрация на работещите в сивия 
сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсии в 
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към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

резултат на горепосочените 
фактори; във връзка с това отправя 
искане към Комисията да отправи 
препоръка към държавите членки 
относно борбата срещу сегментирането 
на пазара на труда, което води до 
недостатъчен достъп на жените до 
качествени работни места с достойно 
трудово възнаграждение;

Or. en

Изменение 10
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен
достъп на жените до качествени 
работни места с достойно трудово 

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, експлоатацията на 
домашните работници, които в 
голямата си част са жени мигранти, 
по-ниската социална защита и 
недостатъчните пенсионни права; във 
връзка с това отправя искане към 
Комисията да отправи препоръка към 
държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда с цел насърчаване на достъпа на 
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възнаграждение; жените до качествени работни места с 
достойно трудово възнаграждение;

Or. en

Изменение 11
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение; справяне с 
първопричините за феминизацията 
на бедността и идентифициране на 
най-добри практики и препоръки към 
държавите членки, като подкрепа за 
националните мерки за интеграция и 
реинтеграция на жените на пазара на 
труда и, по-общо, за изкореняване на 
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бедността и социалното изключване 
на жените и децата;

Or. en

Изменение 12
Lívia Járóka

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания или принадлежащи към 
етнически малцинства, разликата в 
заплащането на жените и мъжете, 
работата на непълно работно време, 
несигурните условия на труд, бедността 
сред работещите лица, високата 
концентрация на работещите в сивия 
сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, радикалната 
реорганизация на разпоредбите в 
областта на социалните политики, 
оказващи отрицателно въздействие 
върху бедните семейства и 
самотните родители, по-ниската 
социална защита и недостатъчните 
пенсионни права; във връзка с това 
отправя искане към Комисията да 
отправи препоръка към държавите 
членки относно борбата срещу 
сегментирането на пазара на труда, 
което води до недостатъчен достъп на 
жените до качествени работни места с 
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достойно трудово възнаграждение;

Or. en

Изменение 13
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение и подходяща социална 
защита;

Or. en

Изменение 14
Sari Essayah
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените е неизменно по-висок, 
отколкото при мъжете, което само 
изостря съществуващите 
предизвикателства, пред които са 
изправени жените в рамките на пазара 
на труда, включително пряката и 
косвената дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

2. отбелязва, че от началото на кризата 
насам делът на безработните лица сред 
жените в много държави членки е 
неизменно по-висок, отколкото при 
мъжете, което само изостря 
съществуващите предизвикателства, 
пред които са изправени жените в 
рамките на пазара на труда, 
включително пряката и косвената 
дискриминация, двойната 
дискриминация срещу жените с 
увреждания, разликата в заплащането на 
жените и мъжете, работата на непълно 
работно време, несигурните условия на 
труд, бедността сред работещите лица, 
високата концентрация на работещите в 
сивия сектор на икономиката с ниски 
възнаграждения, по-ниската социална 
защита и недостатъчните пенсионни 
права; във връзка с това отправя искане 
към Комисията да отправи препоръка 
към държавите членки относно борбата 
срещу сегментирането на пазара на 
труда, което води до недостатъчен 
достъп на жените до качествени работни 
места с достойно трудово 
възнаграждение;

Or. en

Изменение 15
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава значението на 
гарантирането на добър баланс 
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между сигурност и гъвкавост на 
пазара на труда чрез цялостно 
прилагане на принципите на 
„гъвкавата сигурност“ и на 
предприемането на мерки срещу 
сегментирането на трудовия пазар 
чрез предоставяне както на 
подходяща социална защита на 
хората в периоди на преход или при 
временна заетост или заетост на 
непълен работен ден, така и на 
достъп до обучение, развитие в 
кариерата и възможности за работа 
на пълен работен ден;

Or. en

Изменение 16
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че мерките за строга 
бюджетна дисциплина, като 
съкращаване на разходите за 
социални и здравни услуги на 
национално равнище, обикновено 
засягат най-напред жените и 
момичетата; общото неравенство 
между половете е причина жените 
често да поемат изцяло грижите за 
децата и болните членове на 
семейството, което означава, че 
орязването на правителствената 
подкрепа води до ръст на неплатения 
женски труд;

Or. en

Изменение 17
Siiri Oviir
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приканва Комисията да представи 
възможно най-скоро проект за 
директива, съдържащ мерки за 
преодоляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете за 
една и съща работа или за работа с 
еднаква стойност;

Or. en

Изменение 18
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава необходимостта от 
оценка на въздействието върху пола и 
бюджетно финансиране според пола 
по отношение на всички 
предприемани мерки, както и на 
всички фондове, използвани за 
справяне с икономическата криза, и 
по-специално на ЕСФ, с цел 
ограничаване на отрицателните 
последствия върху равенството 
между половете;

Or. en

Изменение 19
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че съществува разлика 
от близо 17 % в заплащането на 
мъжете и жените; призовава 
държавите членки да положат 
усилия за постигане на баланс по 
отношение на възнагражденията на 
мъжете и жените и за премахване на 
дискриминацията на основата на 
пола;

Or. en

Изменение 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Европейската комисия и 
държавите членки да включат във 
всички политики по заетостта общ 
подход, основан на равенството 
между жените и мъжете, да вземат 
необходимите мерки, за да улеснят 
заетостта на жените и да включат 
този подход в насоките за заетостта 
на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. като има предвид, че настоящите 
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последствия от кризата ще окажат 
дългосрочно въздействие върху 
жените заради високото равнище на 
полова сегрегация на пазара на труда, 
която налага концентрация на жени 
в отрасли, характеризиращи се с 
ниско заплащане, работа в сивия 
сектор или с почасово работно време 
с пряко отражение върху 
пенсионните вноски на жените;

Or. en

Изменение 22
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че правата на 
жените не следва да бъдат 
разглеждани, разбирани и прилагани в 
конкуренция с правата на мъжете, 
тъй като за обществото като цяло е 
важно да се подобри положението 
както на мъжете, така и на жените; 
по тази причина подобряването на 
публичните услуги и грижите за 
семействата е предпоставка за 
участието както на мъжете, така и 
на жените на пазара на труда;

Or. en

Изменение 23
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. подчертава значението от 
реформи на политиките в областта 
на макроикономиката, социалната 
сфера и заетостта с цел да се 
гарантира икономическа и социална 
справедливост за жените, да се 
разработят стратегии, насърчаващи 
справедливото разпределение на 
благата, да се гарантира минимален 
доход и достойни заплати и пенсии, 
да се намали разликата в 
заплащането на мъжете и жените, 
да се създадат повече 
висококачествени работни места за 
жените, съчетани със съответните 
права, да се даде възможност на 
жените да се възползват от публични 
услуги с високо качество и да се 
подобрят социалните грижи и 
услугите, предоставяни на местно 
равнище, включително детски ясли, 
детски градини и други форми на 
предучилищно образование, дневни 
центрове, общински центрове за 
прекарване на свободното време и за 
семейна подкрепа, както и центрове 
за интеграция;

Or. en

Изменение 24
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. равенството между мъжете и 
жените е основна европейска цел и 
дава важен отговор на въпроса за 
изхода от сегашната икономическа и 
финансова криза;
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Or. en

Изменение 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. като има предвид, че 
неравенството между мъжете и 
жените по отношение на заетостта, 
заплащането, прекъсването на 
професионалното развитие и 
почасовата работа заради семейни 
ангажименти има сериозни 
последствия върху изчисляването на 
пенсиите и поради това пенсиите на 
жените често са по-ниски и те по-
често са изправени пред риск от 
бедност;

Or. en

Изменение 26
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че в резултата на 
кризата договарянето на заплатите 
става все по-децентрализирано, 
както и че сегрегацията на основата 
на пола представлява 
предизвикателство пред преговорите 
за колективно договаряне, и признава 
ролята, която социалните партньори 
и особено синдикатите, могат да 
изиграят за включването на този 
проблем в програмата на 
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преговорите;

Or. en

Изменение 27
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава държавите членки да 
насърчават активни политики в 
областта на заетостта, силен 
социален диалог, работни стандарти 
и социална защита, за да защитят 
правата на жените, включително на 
жените мигранти, да се борят срещу 
принудителния и недекларирания 
труд;

Or. en

Изменение 28
Emer Costello

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава държавите членки да 
ратифицират Конвенцията на МОТ 
за правата на домашните работници 
(Конвенция 189);

Or. en

Изменение 29
Minodora Cliveti
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Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. подчертава значението на 
активните политики в областта на 
заетостта, трудовите инспекции и 
социалния диалог, както и на 
повишаването на уменията с цел 
насърчаване на преминаването към 
екологично чиста икономика;

Or. en

Изменение 30
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. призовава държавите членки да 
разработят конкретни програми, 
които да насърчават активното 
включване или реинтеграцията на 
жените на пазара на труда, както и 
да създават конкретни възможности 
за учене през целия живот с оглед 
придобиване на умения и 
квалификации, като лидерски 
качества, изграждане на увереност и 
капацитет, които са необходими в 
светлината на стратегия 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 31
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2e (нов)
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Проектостановище Изменение

2е. призовава държавите членки да 
преразгледат системите за социална 
закрила с оглед на 
индивидуализирането на правата в 
рамките на системите за пенсионно 
и социално осигуряване, с цел да се 
премахне така нареченото 
„предимство на лицето, което 
изкарва прехраната на семейството“, 
като се гарантират равни пенсионни 
права;

Or. en

Изменение 32
Siiri Oviir

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез насърчаване на 
образованието, програми за 
квалификация и предоставяне на 
услуги за гледане на деца;

Or. en

Изменение 33
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. подчертава, че измерението на пола 
има ключово значение за постигането 
на водещите цели на „Европа 2020“, 
тъй като жените формират най-
големия и до момента неизползван 
трудов резерв; призовава държавите 
членки да приемат необходимите 
мерки за насърчаване на по-високи 
равнища на заетост сред жените, като 
осигуряване на безплатен достъп до 
грижи за деца и за лица, нуждаещи се от 
постоянни грижи, увеличаване на 
ресурсите за образование и програми за 
професионална квалификация, както и 
подходящи системи за ползване на 
отпуски по майчинство, по 
бащинство и за отглеждане на дете и 
гъвкавост на работното време;

Or. en

Изменение 34
Edit Bauer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез предоставяне на 
достъп до грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
създаване на условия за достъп до 
програми за учене през целия живот и 
програми за професионална 
квалификация и преквалификация;

Or. en
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Изменение 35
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на необходимия брой 
детски заведения с подходящо 
работно време, запазване на равен
достъп до обществени грижи за деца и 
за лица, нуждаещи се от постоянни 
грижи, подкрепа на инициативи за 
предоставяне на услуги за отглеждане 
на деца в самите предприятия, 
насърчаване на гъвкавото работно 
време за майки чрез развитие на 
работата от разстояние, 
насърчаване на отпуските по 
бащинство, увеличаване на ресурсите 
за образование и програми за 
професионална квалификация;

Or. en

Изменение 36
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на финансово поносим
достъп до обществени грижи за деца и 
за лица, нуждаещи се от постоянни 
грижи, увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;
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Or. en

Изменение 37
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. призовава държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на свободен достъп до 
финансово поносими грижи за деца и за 
лица, нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация, както и 
въвеждане на щедри споразумения за 
ползване на отпуск по бащинство и по 
майчинство;

Or. en

Изменение 38
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца от всички 
възрастови групи и за лица, нуждаещи 
се от постоянни грижи, увеличаване на 
ресурсите за образование и програми за 
професионална квалификация;

Or. en
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Изменение 39
Lívia Járóka

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
гарантират участието на жените в 
процеса на вземане на решения 
относно политическите отговори на 
кризата и да подкрепят участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки 
като осигуряване на безплатен достъп 
до обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

Or. en

Изменение 40
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;

3. приканва държавите членки да 
подкрепят участието на жените на 
пазара на труда чрез мерки като 
осигуряване на безплатен достъп до 
обществени грижи за деца и за лица, 
нуждаещи се от постоянни грижи, 
подходяща подкрепа за хора, полагащи 
грижа за членове на семейството, 
включително предоставяне на грижи 
за отдих, увеличаване на ресурсите за 
образование и програми за 
професионална квалификация;
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Or. en

Изменение 41
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
инвестиции в достъпни и 
висококачествени услуги — като 
целодневна грижа за деца и 
целодневни учебни заведения и 
социални заведения за възрастни хора 
— които спомагат за насърчаване на 
равенството между половете, 
благоприятстват по-доброто 
равновесие между личния и 
професионалния живот и създават 
рамка, позволяваща навлизането или 
завръщането на пазара на труда;

Or. en

Изменение 42
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че във времена на 
криза жените често първи губят 
работните си места или са принудени 
да приемат намаляване на 
заплатите; следователно защитата 
за секторите, които традиционно 
предоставят заетост на жените, е 
необходима мярка за облекчаване на 
първоначалното въздействие на 
икономическата криза и за 
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осигуряване на дългосрочна 
стабилност;

Or. en

Изменение 43
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява съжаление, че 
нарастващото участие на жените на 
пазара на труда отсъства от 
Годишния обзор на растежа за 2013 г. 
въпреки факта, че то е сред водещите 
цели на „Европа 2020“; призовава 
Съвета да добави насърчаването на 
участието на жените на пазара на 
труда сред приоритетите при 
приемането на тазгодишните насоки
в областта на икономическата 
политика в рамките на европейския 
семестър;

Or. en

Изменение 44
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на 
споразумението за пълната 
интеграция на жените на пазара на 
труда;

Or. en
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Изменение 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. освен това призовава държавите 
членки да разработят политики за 
професионално обучение;

Or. en

Изменение 46
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта да се 
намалят последствията от 
икономическата и финансовата криза 
върху семействата (като се имат 
предвид семействата в развод или 
случаите, когато децата са оставени 
на грижите на роднини или на 
институциите), включително 
самотните родители, отчитайки 
факта, че домакинските задължения 
се изпълняват от жените;

Or. en

Изменение 47
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. отбелязва съществуването на 
различия в равнищата на 
безработица, движещи се между 
48,6 % и 77,2 %, което налага 
предприемането на конкретни мерки 
във всеки отделен случай;

Or. en

Изменение 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава необходимостта от 
насърчаване на предприемачеството 
сред жените чрез поощряване на 
жените да създават собствени 
предприятия, както и чрез улесняване 
на достъпа на жени до финансиране;

Or. en

Изменение 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. освен това призовава държавите 
членки и Европейския съюз да 
разработят политики за насърчаване 
на съвместяването на семейния, 
личния и професионалния живот;

Or. en
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Изменение 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. предупреждава, че сегашната 
ситуация на криза може да увеличи 
риска от домашно насилие над 
жените;

Or. en

Изменение 51
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена 
на неплатена работа и ги излагат на 
висок риск от бедност;

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина 
вследствие на настоящата 
икономическа ситуация и водещи до 
мащабни съкращения на работните 
места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които излагат 
жените на висок риск от бедност;

Or. en

Изменение 52
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането 
на мерки за строга бюджетна 
дисциплина и водещи до мащабни 
съкращения на работните места и 
услугите в рамките на публичния 
сектор, които принуждават много жени 
да преминат от платена на неплатена 
работа и ги излагат на висок риск от 
бедност;

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от сериозно 
намалените възможности на 
правителствата да финансират 
публичните разходи и водещи до 
мащабни съкращения на работните 
места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена на 
неплатена работа и ги излагат на висок 
риск от бедност;

Or. en

Изменение 53
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена на 
неплатена работа и ги излагат на висок 
риск от бедност;

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които засягат по-
специално жените, като ги
принуждават да преминат от платена на 
неплатена работа и ги излагат на висок 
риск от бедност;

Or. en

Изменение 54
Minodora Cliveti
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена на
неплатена работа и ги излагат на висок
риск от бедност;

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена 
работа към безработица или
неплатена работа и ги излагат на още 
по-висок риск от бедност;

Or. en

Изменение 55
Siiri Oviir

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена на 
неплатена работа и ги излагат на висок 
риск от бедност;

4. изразява загриженост във връзка с 
понякога нелогичните и големи
съкращения на публичните разходи, 
произтичащи от налагането на мерки за 
строга бюджетна дисциплина и водещи 
до мащабни съкращения на работните 
места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които принуждават 
много жени да преминат от платена на 
неплатена работа и ги излагат на висок 
риск от бедност, което на свой ред 
увеличава разходите за социални 
помощи;
(Намаляването на разходите чрез 
чисто аритметични действия често 
води до ситуации, при които непреките 
разходи нарастват, например нуждата 
от социално подпомагане.)
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Or. en

Изменение 56
Lívia Járóka

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор, които 
принуждават много жени да преминат 
от платена на неплатена работа и ги 
излагат на висок риск от бедност;

4. изразява загриженост във връзка с 
големите съкращения на публичните 
разходи, произтичащи от налагането на 
мерки за строга бюджетна дисциплина и 
водещи до мащабни съкращения на 
работните места и услугите в рамките на 
публичния сектор — силно 
феминизирани по своята същност, 
поради което тяхното изчезване 
засяга непропорционално жените,
като принуждава много жени да 
преминат от платена на неплатена 
работа и ги излагат на висок риск от 
бедност;

Or. en

Изменение 57
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. поддържа становището, че е 
необходимо да се предприемат мерки 
за намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда на основата на 
половата принадлежност както в 
хоризонтална посока, т.е. по 
отношение на свръхприсъствието на 
жените в по-нископлатени професии, 
така и във вертикална посока, т.е. по 
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отношение на недостатъчното 
присъствие на жени на ръководни 
позиции и на такива, участващи във 
взимането на решения; подчертава, 
че несигурните условия на труд 
остават полово обусловен проблем не 
само по отношение на секторите, 
характеризиращи се с ниски нива на 
умения и квалификация, но също по 
отношение на професии, изискващи 
висше образование като т.нар. 
академична несигурност, където 
жените са свръх представени;

Or. en

Изменение 58
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изисква държавите членки да 
гарантират, че политиките и 
програмите, позволяващи 
постигането на баланс между 
професионалния и личния живот, се 
прилагат;

Or. en

Изменение 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. като има предвид, че в 
настоящите условия на икономическа 
криза и бюджетна дисциплина 
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жените разполагат с по-малко 
възможности да защитават себе си и 
своите деца от насилие, и като има 
предвид, че е още по-важно да се 
избягват преките финансови 
последици от насилието срещу жени 
и деца за съдебната система, 
социалните служби и 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 60
Siiri Oviir

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, 
включително разработване на схеми 
за минимални доходи и програми за 
социално подпомагане на лицата, 
които срещат затруднения при 
посрещането на основните си 
потребности, особено лицата с деца и 
по-конкретно самотните родители.

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от 
повишаване на дела на женската 
заетост, което ще даде нов тласък за 
икономически растеж в Европа, като 
увеличи конкурентоспособността на 
европейските предприятия, 
прекратявайки миграцията на 
работни места към Азия, подобри 
качеството на програмите за 
преквалификация и същевременно 
насърчи използването на подкрепа за 
преквалификация по линия на 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията (ЕФПГ) за 
служители на изпитващи трудности 
предприятия.
(Увеличаването на социалните помощи 
не е единственото решение, хората се 
нуждаят преди всичко от гаранции, че 
ще имат работа.)

Or. en
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Изменение 61
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на схеми за минимални 
доходи и програми за социално 
подпомагане на лицата, които срещат 
затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца и по-конкретно самотните 
родители.

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите и програми за 
социално подпомагане на лицата, които 
срещат затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца и по-конкретно самотните 
родители.

Or. en

Изменение 62
Edit Bauer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на схеми за минимални 
доходи и програми за социално 
подпомагане на лицата, които срещат 
затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца и по-конкретно самотните 
родители.

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на програми за социално 
включване и социално подпомагане на 
лицата, които срещат затруднения при 
посрещането на основните си 
потребности, особено лицата с деца и 
по-конкретно самотните родители, за 
успешна борба срещу бедността, 
което е поставено като цел от 
стратегия „Европа 2020“.

Or. en



PE502.206v01-00 38/42 AM\923379BG.doc

BG

Изменение 63
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на схеми за минимални 
доходи и програми за социално 
подпомагане на лицата, които срещат 
затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца и по-конкретно самотните 
родители.

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на схеми за минимални 
доходи, надвишаващи прага на риск 
от изпадане в бедност, определен на 
60 % от националния изравнен среден 
доход, и програми за социално 
подпомагане на лицата, които срещат 
затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца и по-конкретно самотните 
родители.

Or. en

Изменение 64
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на схеми за минимални 
доходи и програми за социално 
подпомагане на лицата, които срещат 
затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца и по-конкретно самотните 
родители.

5. насочва вниманието на държавите 
членки към необходимостта от мерки за 
повишаване на доходите, включително 
разработване на схеми за минимални 
доходи и програми за социално 
подпомагане на лицата, които срещат 
затруднения при посрещането на 
основните си потребности, особено 
лицата с деца или такива, отговорни 
за отглеждането им, и по-конкретно 
самотните родители.

Or. en
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Изменение 65
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава държавите членки 
решително да подкрепят бюджетно 
планиране, съобразено с пола, с цел 
увеличаване на равенството между 
половете чрез коригиране на 
отрицателните последици върху 
доходите и разходите и подобряване 
на управлението и отчетността, 
особено по отношение на 
националните бюджети.

Or. en

Изменение 66
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приканва държавите членки да 
предприемат действия за намаляване 
на бедността сред работещите, 
която засяга по-специално жените, 
чрез набор от мерки, като определяне 
на минимални заплати в размер на 
минимум 60 % от съответното 
средно възнаграждение и 
продължаващо обучение на 
работното място.

Or. en
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Изменение 67
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава значението на 
инвестициите в жените и 
равенството на половете като 
дългосрочна стратегия за защита 
срещу финансови сътресения и за 
цялостна икономическа стабилност.

Or. en

Изменение 68
Siiri Oviir

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява загриженост относно 
положението на жените, живеещи в 
селски райони с влошен достъп до 
различни услуги, и изисква държавите 
членки да осигурят за селските 
райони функциониращ обществен 
транспорт, медицинска помощ и 
други основни услуги, за да се овладее 
миграцията към по-големите градове 
и да се прекрати изолацията на цели 
региони.

Or. en

Изменение 69
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
повишат участието на жените във 
всички равнища на вземане на 
решения.

Or. en

Изменение 70
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. посочва необходимостта от 
насърчаване на поделянето на 
семейните и домакински задължения; 
приканва държавите членки да 
създадат или да дадат тласък на 
съществуващите мерки за 
преодоляване на дискриминационните 
стереотипи, основани на половата 
принадлежност, и на неравномерното 
разпределяне на задълженията, като 
например насърчават мъжете да се 
възползват от правото си да се 
грижат за деца, болни роднини или 
такива с увреждания.

Or. en

Изменение 71
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава Европейската комисия и 
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държавите членки да насърчават по-
добре предприемачеството сред 
жените, включително чрез финансова 
подкрепа за жените предприемачи.

Or. en

Изменение 72
Gabriele Zimmer

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. посочва, че във време на криза 
много стоки или услуги, за които по-
рано се е заплащало, се произвеждат 
или извършват в рамките на 
домакинството от жени, които не 
получават никакво възнаграждение за 
това; следователно подчертава 
необходимостта от по-подробни 
официални статистически данни, 
които да включват също и 
неплатения труд, за да направят 
възможна цялостната оценка на 
въздействието на кризата и мерките 
за строга бюджетна дисциплина 
върху трудовата заетост на жените 
и мъжете.

Or. en


