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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 157 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз постановява, че Европейският 
парламент и Съветът приемат 
мерки, които осигуряват прилагането 
на принципа за равни възможности и 
равно третиране на мъжете и 
жените в областта на заетостта и 
труда, включително и на принципа за 
равно заплащане за равен труд или 
труд с равна стойност.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение (2)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Договорът за Европейския съюз 
постановява в член 3.3, че Съюзът се 
бори със социалното изключване и 
дискриминация, и насърчава социалната 
справедливост и закрила, както и 
предвижда инициативи на Съюза за 
осигуряване на координация между 
социалните политики на държавите-
членки. Член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
предвижда, че при определянето и 
осъществяването на своите политики и 
дейности Съюзът взема предвид 
изискванията, свързани с осигуряването 

(2) Договорът за Европейския съюз 
постановява в член 3.3, че Съюзът се 
бори със социалното изключване и 
дискриминация, и насърчава 
справедливостта, социалната закрила и 
равенството между жените и 
мъжете, както и предвижда 
инициативи на Съюза за осигуряване на 
координация между социалните 
политики на държавите-членки. Член 9 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз предвижда, че при 
определянето и осъществяването на 
своите политики и дейности Съюзът 
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на адекватна социална закрила и 
борбата срещу социалното изключване.

взема предвид изискванията, свързани с 
осигуряването на адекватна социална 
закрила и борбата срещу социалното 
изключване. 

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Член 8 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз постановява, че във всичките си 
действия Съюзът полага усилия за 
премахването на неравенствата и за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените. Член 10 добавя, че 
при определянето и осъществяването 
на своите политики и дейности 
Съюзът се стреми да се бори срещу 
всяка форма на дискриминация, 
основана на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. В член 2 от 
Договора за Европейския съюз се 
обявява, че европейското общество се 
характеризира с плурализъм, 
недискриминация, толерантност, 
справедливост, солидарност и 
равенство между жените и мъжете.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Като част от всеобхватни „стратегии 
за излизане“ за икономическата криза, 
държавите-членки следва да проведат 
амбициозни реформи, за да осигурят 
макроикономическа стабилност и 

(8) Като част от всеобхватни „стратегии 
за излизане“ за икономическата криза, 
държавите-членки следва да проведат 
амбициозни реформи, за да осигурят 
макроикономическа стабилност и 
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устойчивостта на публичните финанси, 
да подобрят конкурентоспособността, 
да намалят макроикономическите 
неравновесия и да подобрят 
показателите на пазара на труда. 
Прекратяването на данъчното 
стимулиране следва да се осъществи и 
координира в рамките на Пакта за 
стабилност и растеж.

устойчивостта на публичните финанси, 
да подобрят конкурентоспособността, 
да намалят макроикономическите 
неравновесия, да подобрят показателите 
на пазара на труда, и следва да 
преразгледат необходимостта от 
реформи на пенсионните си системи 
съобразно реалната демографска 
ситуация и прогнозите за развитието 
ѝ в средносрочен и дългосрочен план. 
Прекратяването на данъчното 
стимулиране следва да се осъществи и 
координира в рамките на Пакта за 
стабилност и растеж.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) като има предвид, че държавите-
членки предвиждат съкращения на 
разходите в публичния сектор, по-
специално в областта на грижите и 
образованието, те следва първо да 
разгледат въздействието на такива 
съкращения върху заетостта на 
жените.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В рамките на стратегията „Европа 
2020“ държавите-членки следва да 
проведат реформи, целящи 
„интелигентен растеж“, т.е. растеж, 
воден от познание и иновации. 
Реформите следва да целят подобряване 
на качеството на образованието, като 
осигурят достъп за всеки, и като 

(9) В рамките на стратегията „Европа 
2020“ държавите-членки следва да 
проведат реформи, целящи 
„интелигентен растеж“, т.е. растеж, 
воден от познание и иновации. 
Реформите следва да целят подобряване 
на качеството на образованието, като се 
борят срещу сексистките 



PE443.080v01-00 6/21 AD\821323BG.doc

BG

укрепват изследователските и 
стопански показатели с цел насърчаване 
на иновациите и трансфера на познание 
навсякъде в ЕС. Те следва да насърчават 
предприемчивостта и да спомагат за 
превръщането на творчески идеи в 
иновативни продукти, услуги и процеси, 
които могат да създадат растеж, 
качествени работни места, 
териториално, икономическо и 
социално сближаване, и да отговорят 
по-ефикасно на европейските и 
глобалните предизвикателства, свързани 
с обществото. Извличането на 
максимума от информационните и от 
комуникационните технологии в този 
контекст е съществено.

стереотипи и осигурят достъп за 
всеки, и укрепване на
изследователските и стопански 
показатели с цел насърчаване на 
иновациите и трансфера на познание 
навсякъде в ЕС. Те следва да насърчават 
предприемчивостта и да спомагат за 
превръщането на творчески идеи в 
иновативни продукти, услуги и процеси, 
които могат да създадат растеж, 
качествени работни места, 
териториално, икономическо и 
социално сближаване и да отговорят по-
ефикасно на европейските и глобалните 
предизвикателства, свързани с 
обществото. Извличането на максимума 
от информационните и от 
комуникационните технологии в този 
контекст е съществено.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Програмите за реформи на 
държавите членки следва също така да 
се стремят към „приобщаващ растеж“. 
Приобщаващ растеж означава 
изграждане на сближаващо общество, в 
което хората имат възможността да 
предвиждат и управляват промяната, 
като по този начин участват активно в 
обществото и икономиката. Поради това 
реформите на държавите-членки следва 
да осигурят достъп и възможности за 
всички през целия жизнен цикъл, като 
по този начин намалят бедността и 
социалното изключване, посредством 
премахване на преградите за участие в 
пазара на труда, особено за жени, по-
възрастни работници, млади хора, лица 
с увреждания и законни мигранти. Те 
също така следва да гарантират, че 
ползите от икономическия растеж 

(11) Програмите за реформи на 
държавите членки следва също така да 
се стремят към „приобщаващ растеж“. 
Приобщаващ растеж означава 
изграждане на сближаващо общество, в 
което хората имат възможността да 
предвиждат и управляват промяната, 
като по този начин участват активно в 
обществото и икономиката. Поради това 
реформите на държавите-членки следва 
да осигурят достъп и възможности за 
всички през целия жизнен цикъл, като 
по този начин намалят бедността и 
социалното изключване, посредством 
премахване на преградите за участие в 
пазара на труда, особено за жени, по-
възрастни работници, млади хора, лица 
с увреждания и законни мигранти. Те 
също така следва да гарантират, че 
ползите от икономическия растеж 
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достигат до всички граждани и всички 
региони. Поради това осигуряването на 
ефективно функциониране на пазарите 
на труда посредством инвестиране в 
успешно преквалифициране, развитие 
на подходящи умения, повишаване на 
качеството на работните места и борба 
срещу сегментирането, структурната 
безработица и бездействието, като 
същевременно се осигурява адекватна, 
устойчива социална закрила и активно 
приобщаване за намаляване на 
бедността, следва да заемат централно 
място в програмите на държавите-
членки за реформи.

достигат до всички граждани и всички 
региони. Поради това осигуряването на 
ефективно функциониране на пазарите 
на труда посредством инвестиране в 
успешно преквалифициране, развитие 
на подходящи умения, борба срещу 
сексистките стереотипи, повишаване 
на качеството на работните места и 
борба срещу сегментирането, 
структурната безработица и 
бездействието, като същевременно се 
осигурява адекватна, устойчива 
социална закрила, равните 
възможности и активно приобщаване 
за намаляване на бедността, следва да 
заемат централно място в програмите на 
държавите-членки за реформи. 
Държавите-членки следва също да се 
стремят към увеличаване на 
възможностите за трудова заетост 
за жените работници в 
селскостопанския сектор, като им 
осигуряват равно третиране в 
сравнение с другите сектори на пазара 
на труда.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) При отчитането на равнището 
на безработица държавите-членки 
следва да предоставят ясни и 
съпоставими данни, с разбивка по 
полове, които отразяват правилно 
съотношението на труда, 
позволяващо на работника да бъде 
икономически независим, заетостта 
на непълен работен ден и частичната 
безработица в статистическите 
данни за работната сила.
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Изменение 9

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаване на участието в пазара на 
труда и намаляване на структурната 
безработица

Увеличаване на участието в пазара на 
труда, намаляване на безработицата и 
насърчаване на равенството между 
половете

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да засилят 
социалния диалог и да се борят със 
сегментирането на пазара на труда чрез 
мерки, насочени срещу временната и 
несигурната заетост, непълната заетост 
и недекларирания труд. 
Професионалната мобилност следва да 
се поощрява. За качеството на 
работните места и условията на труд 
следва да действа чрез борба с ниското 
заплащане и с осигуряване на адекватна 
социална сигурност също и за хората 
със срочни трудови договори и за 
самостоятелно заетите лица. Услугите 
по заетост следва да се укрепят и да 
бъдат отворени за всички, включително 
млади хора и застрашени от 
безработица, а персонализирани услуги 
да са насочени към тези, които са най-
откъснати от пазара на труда.

Държавите-членки следва да засилят 
социалния диалог и да се борят със 
сегментирането на пазара на труда чрез 
мерки, насочени срещу временната и 
несигурната заетост, непълната заетост 
и недекларирания труд. 
Професионалната мобилност следва да 
се поощрява. За качеството на 
работните места и условията на труд 
следва да действа чрез борба с ниското 
заплащане и с осигуряване на адекватна 
социална сигурност също и за хората 
със срочни трудови договори и за 
самостоятелно заетите лица. Услугите 
по заетост следва да се укрепят и да 
бъдат отворени за всички, включително 
жени, млади хора и застрашени от 
безработица, а персонализирани услуги 
да са насочени към тези, които са най-
откъснати от пазара на труда. 
Държавите-членки следва да 
променят моделите и условията на 
труд на жените, за да укрепят 
позицията им на пазара на труда и да 
гарантират социалната им защита и 
други права на жените, включително 
на жените, които имат статут на 
самостоятелно заети лица.
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Изменение 11

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се увеличи 
конкурентоспособността и да се 
повишат равнищата на участие, особено 
за ниско квалифицираните, както и в 
съответствие с насока 2 за 
икономическа политика, държавите-
членки следва да преразгледат 
данъчните и осигурителните системи, 
както и капацитета на публичните 
служби да предоставят необходимата
подкрепа. Държавите-членки следва да 
увеличат участието на работната сила
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване, равенството 
на половете и равното заплащане, 
както и пазарно интегриране на
младите хора, лицата с увреждания, 
законните мигранти и други уязвими 
групи. Политиките за равновесие между 
професионалния и личния живот заедно 
с предоставянето на достъпни грижи 
и иновации в организацията на труда
следва да целят повишаване на 
равнищата на заетост, особено сред 
младежта, по-възрастните работници и 
жените, и в частност за запазване на 
високо квалифицираните жени в 
научната и в техническата област. 
Държавите-членки следва също така 
да отстранят преградите пред достъпа 
на пазара на труда на новодошли, да 
подкрепят самостоятелната заетост и 
създаването на работни места в области, 
включващи екологичната заетост и 
грижи, както и да насърчават 
социалните иновации.

С цел да се увеличи 
конкурентоспособността и да се 
повишат равнищата на участие, особено 
за ниско квалифицираните, както и в 
съответствие с насока 2 за 
икономическа политика, държавите-
членки следва да преразгледат 
данъчните и осигурителните системи, 
както и капацитета на публичните 
служби да предоставят необходимата 
подкрепа, включително като 
премахнат пречките пред участието 
на жените на пазара на труда. 
Държавите-членки следва да увеличат 
участието в пазара на труда на 
населението в икономически активна 
възраст посредством политики, които 
насърчават активното остаряване, 
равенството на половете и равното 
заплащане, достъпа до социална и 
трудова закрила и обезщетения за 
жените. Освен това, следва да се 
отдели специално внимание на 
определени уязвими групи, които се 
изправят пред особени трудности 
намиране на работа, например, наред 
с другите, младите хора, лицата с 
увреждания и мигрантите. 
Политиките за равновесие между 
професионалния и личния живот следва 
да целят повишаване на равнищата на 
заетост, особено сред младежта, по-
възрастните работници и жените. 
Следва да бъдат взети активни мерки 
за увеличаване на участието на 
жените в научната и техническата 
област, задържането им в тези 
области и увеличаване на шансовете 
им за повишение. С цел да бъдат 



PE443.080v01-00 10/21 AD\821323BG.doc

BG

подобрени възможностите за 
съчетаване на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените, 
държавите-членки следва да 
предоставят на служителите 
правото на почасова заетост и 
гъвкавост по отношение на 
работното време и работното място, 
достъп до гъвкави, висококачествени 
и на достъпни цени грижи за деца , 
както и за други зависими лица, и 
достатъчно време за отпуск по 
майчинство, бащинство, за гледане на 
родители и за осиновяване. За да 
гарантират успеха на политиките 
относно равенството, държавите-
членки следва също така да отстранят 
преградите пред достъпа на пазара на 
труда на новодошли и на жени, да 
подкрепят самостоятелната заетост и
създаването на работни места в области, 
включващи екологичната заетост, 
която също е предварително условие 
за по-добре платени, 
висококвалифицирани и 
удовлетворяващи работни места зи 
жените, и грижи, както и да 
насърчават социалните иновации.

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следва да бъдат взети конкретни 
мерки за премахване на пречките, 
пред които са изправени жените и по-
специално по-възрастните жени, 
младите жени, жените мигранти, 
жените от малцинствата, 
лесбийките, транссексуалните жени 
и жените с увреждания, при 
навлизането им на пазара на труда, 
включително тези мерки, които 
активно се борят срещу различните 
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форми на дискриминация и социално 
изключване, с които жените се 
сблъскват.

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

От гледна точка на равенството 
между половете, жените и мъжете 
следва да разполагат с еднакви 
възможности за достъп до пазара на 
труда и до напредване в кариерата. 
Следователно, наред с другото, следва 
да се развиват политики, които 
съвместната отговорност на 
мъжете и жените в частната сфера 
и полагането на грижи, по-специално 
като се установи правото на отпуск 
по бащинство, които гарантират 
достъпни и качествени услуги за 
гледане на деца от 0 до 3 години, 
предоставят универсализирани 
учебни заведения за децата между 3 и 
6 години и премахват всички форми 
на дискриминация на работното 
място като съществуващите 
различия в трудовите 
възнаграждения между жените и 
мъжете.

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предвид различията, които 
съществуват между възможностите 
в областта на заетостта на жените 
и мъжете в ЕС, са необходими 
специални усилия за интегриране на 
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жените на пазара на труда, с оглед 
постигане на общата цел за 75 % 
заетост.

Изменение 15

Предложение за решение
Приложение - насока 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на ЕС, на базата на която 
държавите-членки ще определят 
националните си цели, е целта да се 
постигне до 2020 г. 75 % заетост за 
жените и мъжете на възраст между 20 и 
64 години, включително посредством 
по-голямо участие на младежта, по-
възрастните работници и ниско 
квалифицираните работници, както и с 
по-доброто интегриране на законните 
мигранти.

Основната цел на ЕС, на базата на която 
държавите-членки ще определят 
националните си цели, е целта да се
постигне до 2020 г. 75 % заетост за 
жените и мъжете на възраст между 20 и 
64 години, включително посредством 
по-голямо участие на младежта, по-
възрастните работници и ниско 
квалифицираните работници, както и с 
по-доброто интегриране на 
мигрантите. Държавите-членки 
следва да се стремят да гарантират, 
че поне 50% от заетостта на 
жените осигурява икономическа 
независимост. Разликата между 
половете по отношение на 
възнагражденията следва да бъде 
намалена на 0-5% до 2020 г.

Изменение 16

Предложение за решение
Насока 7а.  Равенство между половете

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насока 7а: Равенство между 
половете
Държавите-членки следва, 
посредством конкретни цели за 
равенство, интегрирането на 
принципа за равенство на половете в 
отделните политики и специфични 
политически мерки, да повишат 
заетостта на жените, която 
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предоставя икономическа 
независимост, изцяло зачита правата 
на работниците и премахва 
разликата между половете по
отношение на възнагражденията, 
дискриминацията и разликите между 
половете по отношение на 
процентите на заетост и на 
безработица.
Държавите-членки следва да се 
стремят да постигнат 75% заетост 
на жените (въз основа на щатни 
длъжности на пълно работно време) 
до 2020 г., наред с другото, чрез:
- повече публични и частни 
инвестиции, по-качествени 
обществени услуги и подкрепа за 
семействата и за отделните лица;
- подобряване на възможностите за 
съчетаване на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените, 
по-специално в секторите, които са 
доминирани от мъже, посредством 
предоставяне на служителите на
правото на почасова заетост и 
гъвкавост по отношение на 
работното време и работното място, 
ако те искат това, и достъп до 
подходящ отпуск по майчинство, 
бащинство, за гледане на родители и 
за осиновяване;
- осигуряване на достъпни, на разумни 
цени, гъвкави и висококачествени 
услуги, по-специално д о с т ъ п  до 
структурите за детски грижи, като 
се полагат усилия да се гарантират 
50% от необходимите грижи за деца 
от 0 до 3-годишна възраст, и 100% от 
грижите за деца от 3 до 6-годишна 
възраст, и по-добър достъп до грижи 
за други зависими лица, по-специално 
лица в напреднала възраст;
- намиране на решение във връзка с 
несигурните условия на труд и работа 
на непълно работно време не по 
собствен избор, тъй като 
мнозинството засегнати от тях са 
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жени;
- по-голямо и по-добро използване на 
уменията на жените от 
етническите малцинства и жените 
мигранти;
- признаване на правата на 
помагащите съпрузи и партньори, 
съжителстващи на семейни начала, 
които в повечето случаи са жени, 
помагащи в секторите на занаятите, 
търговията, селското стопанство, 
рибарството и малките семейни 
предприятия, така че те да получат 
необходимата защита в областта на 
социалната сигурност и на техния 
труд;
- подобряване на условията на труд и 
оценяване на труда в сектори, където 
жените са особено силно представени 
(напр. грижи, домакинска дейност и 
някои сектори на предоставяне на 
услуги).
-  премахване на пречките, пред които 
са изправени жените и по-специално 
по-възрастните жени, младите 
жени, жените мигранти, жените от 
малцинствата, лесбийките, 
транссексуалните жени и жените с 
увреждания, при навлизането им на 
пазара на труда, включително тези 
мерки, които активно се борят срещу 
различните форми на дискриминация 
и социално изключване, с които 
жените се сблъскват.
- насърчаване на по-голямото участие 
на жените в професии в научната и 
техническата област, увеличаване на 
техните шансове за напредване в 
кариерата в тези сектори и 
гарантиране, че жените работници 
имат равен достъп до обучение и 
образование и по-специално, че те са 
включени във възможностите за 
обучение във връзка с екологични 
работни места;
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- обръщане на специално внимание на 
на групите жени, които са изправени 
пред проблема бедност, като 
например самотни майки, млади 
майки, неомъжени жени без 
професионален опит, по-възрастни 
жени и жени мигранти, тъй като 
много от тях не са в състояние или 
все още не са в състояние да подобрят 
положението си чрез навлизане на 
пазара на труда.
Държавите-членки следва да 
увеличат усилията си за пълно 
прилагане на принципа на равно 
заплащане за еднакъв труд и да се 
стремят да намалят разликата 
между половете по отношение на 
възнагражденията на 0-5% до 2020 г. 
Тези цели ще бъдат подкрепени от 
преразгледаната Директива 
75/117/EИО – едно законодателно 
предложение, което е по-ефективно 
от съществуващото 
законодателство, което предоставя 
мерки в случай на нарушаване на 
правото на равно заплащане и което 
гарантира, че мерките са възпиращи 
и съразмерни (напр. по-големи санкции 
в случай на повторно нарушение).

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение - насока 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да насърчават 
производителността и шансовете за 
заетост посредством предоставяне на 
достатъчно знания и умения, за да може 
да се отговори на текущото и бъдещето 
търсене на пазара на труда. 
Качественото начално образование и 
привлекателното професионално 
обучение трябва да се допълват от 

Държавите-членки следва да насърчават 
производителността и шансовете за 
заетост посредством предоставяне на 
достатъчно знания и умения, за да може 
да се отговори на текущото и бъдещето 
търсене на пазара на труда. 
Качественото начално образование и 
привлекателното професионално 
обучение трябва да се допълват от 
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ефективни стимули за обучение през 
целия живот, възможности за втори 
шанс, осигуряване на всеки пълнолетен 
възможността да повиши с една степен 
своята квалификация, както и от 
политики за целева миграция и 
интеграция. Държавите-членки следва 
да развият системи за признаване на 
придобитите компетенции, 
отстраняване на преградите пред 
професионалната и географската 
мобилност на работниците, насърчаване 
на придобиването на 
интердисциплинарни компетенции и 
творчески дух, както и да съсредоточат 
усилията си в частност върху 
подкрепата за ниско квалифицираните и 
върху повишаването на шансовете за 
заетост на по-възрастните работници, 
като в същото време увеличат 
обучението, уменията и опита на високо 
квалифицираните работници, 
включително изследователите.

ефективни стимули за обучение през 
целия живот, възможности за втори 
шанс, осигуряване на всеки пълнолетен 
възможността да повиши с една степен 
своята квалификация, както и от 
политики за целева миграция и 
интеграция. Държавите-членки следва 
да развият системи за признаване на 
придобитите компетенции, 
отстраняване на преградите пред 
професионалната и географската 
мобилност на работниците, насърчаване 
на придобиването на 
интердисциплинарни компетенции и 
творчески дух, както и да съсредоточат 
усилията си в частност върху 
подкрепата за ниско квалифицираните и 
върху повишаването на шансовете за 
заетост на по-възрастните работници, 
като в същото време увеличат 
обучението, уменията и опита на високо 
квалифицираните работници, 
включително изследователите, като 
същевременно осигуряват равен 
достъп и насърчават равностойното 
участие на жените и мъжете.

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение - насока 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сътрудничество със социалните 
партньори и стопанските организации 
държавите-членки следва да подобрят 
достъпа до обучение, укрепят 
образователното и професионалното 
насочване съвместно със систематично 
информиране за новооткрити работни 
места и възможности, да насърчават 
предприемчивостта и подобреното 
прогнозиране на необходимостта от 
умения. Инвестирането в развитие на 
човешките ресурси, повишаване на 
квалификацията и участието в схеми за 

В сътрудничество със социалните 
партньори и стопанските организации 
държавите-членки следва да подобрят 
достъпа до обучение, да укрепят 
образователното и професионалното 
насочване, което следва да включва 
преодоляването на сексистките 
стереотипи, водещи до сегрегация на 
пазара на труда, и да го комбинират
със систематично информиране за 
новооткрити работни места и по-големи 
възможности за жените в сектора на 
новите технологии, насърчаване на 
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обучение през целия живот следва да се 
насърчава посредством съвместен 
финансов принос от правителства, 
физически лица и работодатели. За да 
подпомогнат младите хора и в частност 
тези, които не са в процес на заетост, 
образование или обучение, държавите-
членки в сътрудничество със 
социалните партньори следва да 
задействат схеми, които да помогнат на 
наскоро дипломиралите се да намерят 
първата си работа или възможности за 
допълнително образование или 
обучение, включително професионални 
стажове, както и да се намесят бързо, 
когато млади хора стават безработни. 
Редовният мониторинг на показателите 
на политиката за повишаване на 
квалификацията и за вземане на 
предпазни мерки следва да спомогне за 
идентифицирането на области, 
нуждаещи се от подобряване,както и за 
увеличаването на способността на 
образователните и обучаващите системи 
да реагират на потребностите на пазара 
на труда. Фондовете на ЕС следва да 
бъдат напълно мобилизирани от 
държавите-членки, за да подкрепят тези 
цели.

участието на жените в МСП и 
подобреното прогнозиране на 
необходимостта от умения, като се 
обръща специално внимание на 
равностойното участие на жените и 
мъжете. За да подпомогнат младите 
хора и в частност тези, които не са в 
процес на заетост, образование или 
обучение, държавите-членки в 
сътрудничество със социалните 
партньори следва да задействат схеми, 
които да помогнат на наскоро 
дипломиралите се да намерят първата си 
работа или възможности за 
допълнително образование или 
обучение, включително професионални 
стажове, както и да се намесят бързо, 
когато млади хора стават безработни. 
Редовният мониторинг на показателите 
на политиката за повишаване на 
квалификацията и за вземане на 
предпазни мерки следва да спомогне за 
идентифицирането на области, 
нуждаещи се от подобряване,както и за 
увеличаването на способността на 
образователните и обучаващите системи 
да реагират на потребностите на пазара 
на труда. Фондовете на ЕС следва да 
бъдат напълно мобилизирани от 
държавите-членки, за да подкрепят тези 
цели.

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение - насока 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се осигури достъп до 
качествено образование и обучение за 
всички и да се подобрят 
образователните резултати, държавите-
членки следва да инвестират ефикасно в 
образователни и обучаващи системи 
именно, за да се повиши нивото на 
квалификация на работната сила на ЕС, 

С цел да се осигури включване на 
принципите за равенство между 
половете в образователните програми 
и програмите за обучение чрез достъп 
до качествено образование и обучение 
за всички и да се подобрят 
образователните резултати, държавите-
членки следва да инвестират ефикасно в 
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позволявайки да се отговори на бързо 
променящите се нужди на съвременните 
пазари на труда. Действията следва да 
обхващат всички сектори (от 
образованието в ранното детство и 
училищата до висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение, както и обучението за 
възрастни) като също се взема предвид 
обучението в неофициален и 
неформален контекст. Реформите следва
да целят осигуряване на придобиването 
на ключови компетенции, които са 
необходими на всеки индивид, за да 
успее в икономика, основана на 
знанието, особено по отношение на 
шансовете за заетост, по-нататъшно 
обучение, или умения в областта на 
ИКТ. Следва да се предприемат стъпки 
да се осигури свързаната с обучението 
мобилност на младите хора и 
преподавателите да се превърне в 
норма. Държавите-членки следва да 
подобрят откритостта и съответствието 
на образователните и обучаващи 
системи, по-специално чрез 
въвеждането на национални рамки за 
квалификация, които дават възможност 
за гъвкави образователни пътеки, и чрез 
развитието на партньорства между 
сферата на образованието/обучението и 
професионалната сфера. 
Преподавателската професия следва да 
се направи по-привлекателна. Висшето 
образование следва да стане по-открито 
за нетрадиционни учащи се и участието 
във висшето или еквивалентно на него 
образование следва да се повиши. С 
оглед намаляване на броя млади хора, 
които не са в процес на заетост, 
образование или обучение, държавите-
членки следва да предприемат всички 
необходими стъпки да предотвратят 
преждевременното напускане на 
училище.

образователни и обучаващи системи 
именно, за да се повиши нивото на 
квалификация на работната сила на ЕС, 
позволявайки да се отговори на бързо 
променящите се нужди на съвременните 
пазари на труда. Действията следва да 
обхващат всички сектори (от 
образованието в ранното детство и 
училищата до висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение, както и обучението за 
възрастни) като също се взема предвид 
обучението в неофициален и 
неформален контекст, и следва също да
допринасят за намаляване на 
разделението между половете по 
отношение на професия, сектор и 
ранг на пазара на труда. Реформите 
следва да целят осигуряване на 
придобиването на ключови 
компетенции, които са необходими на 
всеки индивид, за да успее в икономика, 
основана на знанието, особено по 
отношение на шансовете за заетост, по-
нататъшно обучение, или умения в 
областта на ИКТ. Следва да се 
предприемат стъпки да се осигури 
свързаната с обучението мобилност на 
младите хора и преподавателите да се 
превърне в норма. Държавите-членки 
следва да подобрят откритостта и 
съответствието на образователните и 
обучаващи системи, по-специално чрез 
въвеждането на национални рамки за 
квалификация, които дават възможност 
за гъвкави образователни пътеки, и чрез 
развитието на партньорства между 
сферата на образованието/обучението и 
професионалната сфера. 
Преподавателската професия следва да 
се направи по-привлекателна. Висшето 
образование следва да стане по-открито 
за нетрадиционни учащи се и участието 
във висшето или еквивалентно на него 
образование следва да се повиши. С 
оглед намаляване на броя млади хора, 
които не са в процес на заетост, 
образование или обучение, държавите-
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членки следва да предприемат всички 
необходими стъпки да предотвратят 
преждевременното напускане на 
училище.

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение - насока 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Усилията на държавите-членки за 
намаляване на бедността следва да 
целят насърчаване на пълното участие в 
обществото и икономиката и 
разширяване на възможностите за 
заетост, като напълно използват 
Европейския социален фонд. Усилията 
следва също така да се съсредоточат 
върху осигуряването на равни 
възможности, включително 
посредством достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги и публични 
услуги (включително онлайн услуги, в 
съответствие с насока 4), и в частност 
здравеопазване. Държавите-членки 
следва да въведат ефективни и 
антидискриминационни мерки. Наравно 
с това, за да се борят със социалното 
изключване, да оправомощят хората и 
да насърчават участието на пазара на 
труда, системите за социална закрила, 
обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики 
следва да се засилят, за да се създадат 
възможности на различните етапи от 
живота на хората и да ги предпазят от 
риска от изключване. Системите за 
социална сигурност и пенсионните 
системи трябва да бъдат 
модернизирани, за да се осигури 
пълното им разгръщане с цел да 
осигурят адекватна подкрепа за 
доходите и достъп до здравеопазване —
предоставяйки по този начин социално 
сближаване — като в същото време 

В контекста на многоизмерното 
естество на бедността и социалното 
изключване, усилията на държавите-
членки за намаляване на бедността 
следва да целят насърчаване на пълното 
участие в обществото и икономиката и 
разширяване на възможностите за 
заетост за всички, като пълноценно 
използват Европейския социален фонд. 
Усилията следва също така да се 
съсредоточат върху осигуряването на 
равни възможности и равностойното 
участие на жените на пазара на 
труда, включително посредством 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги и публични 
услуги (включително онлайн услуги, в 
съответствие с насока 4), и в частност 
здравеопазване. Държавите-членки 
следва да въведат ефективни и 
антидискриминационни мерки, 
насочени по-специално към жените и 
вземащи предвид феминизирането на 
бедността, и да включат аспектите 
на пола, за да защитят групите, 
изложени на риск, и да гарантират 
тяхното приобщаване към пазара на 
труда. Наравно с това, за да се борят 
със социалното изключване, да 
оправомощят хората и да насърчават 
участието на пазара на труда, системите 
за социална закрила, обучението през 
целия живот и активните приобщаващи 
политики следва да се засилят, за да се 
създадат възможности на различните 
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останат устойчиви финансово. 
Осигурителните системи следва да се 
фокусират върху гарантиране на 
сигурност на доходите в случай на 
преквалифициране и върху намаляване 
на бедността, в частност за групи, които 
са с най-голям риск от социално 
изключване, такива като семейства само 
с един родител, малцинства, хора с 
увреждания, деца и млади хора, 
възрастни жени и мъже, законни 
мигранти и бездомните. Държавите-
членки следва също така активно да 
насърчават социалната икономика и 
социалните иновации в подкрепа на 
най-уязвимите.

етапи от живота на хората и да ги 
предпазят от риска от изключване. 
Системите за социална сигурност и 
пенсионните системи трябва да бъдат 
модернизирани, за да се осигури 
пълното им разгръщане с цел да 
осигурят адекватна подкрепа за 
доходите и достъп до здравеопазване за 
всяко лице — предоставяйки по този 
начин социално сближаване — като в 
същото време останат устойчиви 
финансово. Осигурителните системи 
следва да се фокусират върху 
гарантиране на сигурност на доходите в 
случай на преквалифициране и върху 
намаляване на бедността, в частност за 
групи, които са с най-голям риск от 
социално изключване в контекста на 
равенството между половете, такива 
като семейства само с един родител, 
малцинства, хора с увреждания, деца и 
млади хора, възрастни жени и мъже, 
законни мигранти и бездомните, като 
специално внимание се обръща на 
жените – жертви на тероризъм, 
трафик, организирана престъпност и 
домашно насилие. Държавите-членки 
следва също така активно да насърчават 
социалната икономика и социалните 
иновации в подкрепа на най-уязвимите, 
като същевременно създават 
икономически и социални политики, 
които отчитат в по-голяма степен 
въпроса за равенството между 
половете.
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