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Изменение 1
Мария Габриел

Проектостановище
Позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид съобщението на 
Комисията, озаглавено „Стратегия за 
равенство между жените и мъжете 
2010―2015 г.“ (COM(2010)0491),

Or. fr

Изменение 2
Мария Габриел

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че новите 
технологии предоставят на 
работодателите и работещите нови 
възможности за организиране на 
работата по такъв начин, че да се 
постигне по-голямо равновесие между 
професионалния и личния живот, 
така че пазарът на труда да стане 
по-приобщаващ за жените;

Or. fr

Изменение 3
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да извърши 1. отбелязва, че политиките на 
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оценка на въздействието на мерките 
за фискална консолидация върху 
равенството между половете; 
призовава държавите членки да 
отделят специално внимание на 
равенството между половете в 
рамките на програмите за 
стабилност и за конвергенция и 
националните програми за реформи, 
наред с другото като следят за 
включването в тези програми на 
прозрачни описания на въздействието 
на планираните приходи и разходи 
върху равенството между половете;

европейския семестър и 
икономическото управление са 
неолиберални и в основата си се 
стремят към това, да отслабят 
ролята на държавата и да унищожат 
социалните ѝ функции и 
придобитите права на работниците; 
счита, че тези политики са донякъде 
виновни за влошаването на 
социалната криза в много от 
икономически по-нестабилните 
държави, което прави животът все 
по-труден за семействата, особено за 
жените и децата, тъй като те са 
основните жертви на разрастващата 
се бедност, безработица и несигурна и 
зле платена работа; 

Or. pt

Изменение 4
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че мерките на строги 
икономии, целящи намаляване на 
публичния дефицит чрез съкращаване 
на работни места в държавния 
сектор и на социални услуги, оказват 
повече влияние върху жените, 
отколкото върху мъжете; отбелязва, 
че въвеждането на тези мерки 
значително увеличи дългосрочната 
безработица сред жените; 
подчертава, че затягането на 
фискалната дисциплина не следва да 
застрашава напредъка, който 
постигнаха политиките, 
насърчаващи равенството между 
половете;

Or. en
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Изменение 5
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на 
публичните инвестиции на 
европейско и национално равнище за 
насърчаване на социалното и 
икономическо сближаване, особено що 
се отнася до инвестициите в по-слабо 
развитите райони; следователно 
счита, че е особено важно да се 
премахнат така наречените 
политики на бюджетна консолидация 
поради отрицателното им 
въздействие върху правилното 
усвояване на структурните фондове и 
инвестициите като цяло; 
подчертава, че разходите за 
образование, социални услуги, 
научноизследователска и развойна 
дейност и инфраструктура, 
включително енергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
транспорт и комуникации, 
представляват инвестиция в 
бъдещето на всяка една държава;

Or. pt

Изменение 6
Мария Габриел

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посреща със задоволство 
специфичните за отделните страни 
препоръки за подобряване на детските 

4. посреща със задоволство 
специфичните за отделните страни 
препоръки за подобряване на детските 
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заведения, премахване на пречките пред 
членовете на домакинството с по-ниски 
доходи, хармонизиране на установената 
от закона пенсионна възраст за мъжете 
и жените, адаптиране към 
потребностите, свързани със 
съвместяването на професионалния и 
личния живот, и премахване на 
неравнопоставеността на половете, 
включително по отношение на 
пенсиите; изразява загриженост във 
връзка с факта, че много от тези 
препоръки вече са били отправени през 
2012 г., което показва липса на 
прилагане в държавите членки;

заведения, премахване на пречките пред 
членовете на домакинството с по-ниски 
доходи, хармонизиране на установената 
от закона пенсионна възраст за мъжете 
и жените, адаптиране към 
потребностите, свързани със 
съвместяването на професионалния и 
личния живот, особено чрез 
подобряване на достъпа до нови 
технологии и обучение за тяхното 
използване, и премахване на 
неравнопоставеността на половете, 
включително по отношение на 
пенсиите; изразява загриженост във 
връзка с факта, че много от тези 
препоръки вече са били отправени през 
2012 г., което показва липса на 
прилагане в държавите членки;

Or. fr

Изменение 7
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. посреща със задоволство 
специфичните за отделните страни 
препоръки за подобряване на 
детските заведения, премахване на 
пречките пред членовете на 
домакинството с по-ниски доходи, 
хармонизиране на установената от 
закона пенсионна възраст за мъжете 
и жените, адаптиране към 
потребностите, свързани със 
съвместяването на професионалния и 
личния живот, и премахване на 
неравнопоставеността на половете, 
включително по отношение на 
пенсиите; изразява загриженост във 
връзка с факта, че много от тези 
препоръки вече са били отправени 
през 2012 г., което показва липса на 

4. подчертава нуждата да се даде 
пълен приоритет на намирането на 
решения за проблемите, свързани с 
безработицата, бедността и 
социалното изключване, което 
означава да се скъса със 
съществуващите политически и 
икономически курсове, особено с 
Пакта за стабилност и растеж, 
икономическото управление, 
бюджетния договор и програмите на 
Тройката, за да може приоритет да 
станат поддържането и създаването 
на устойчиви, подходящи работни 
места с права, публичните 
инвестиции и качествените 
обществени услуги, гарантиращи 
социално приобщаване, особено в 
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прилагане в държавите членки; областта на образованието, 
общественото здравеопазване, 
грижите за деца и несамостоятелни 
лица, обществения транспорт и 
социалните услуги, като сектори от 
решаващо значение за гарантиране на 
равенството между половете;

Or. pt

Изменение 8
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че държавите членки 
следва да увеличат процента на 
децата или младите хора в 
образователните системи и да се 
съсредоточат повече върху проблема 
за преждевременното напускане на 
училище, най-вече като събират 
информация за основните причини за 
това явление, за да се приемат и 
приложат политики за неговото 
предотвратяване;

Or. en

Изменение 9
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства създаването на връзка 
между процеса на интеграция на 
европейските роми и европейския 
семестър, в който се определят 
специфичните за всяка от държавите 
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членки препоръки, с цел да се засили 
още повече процесът на интеграция 
на ромите; 

Or. en

Изменение 10
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията и 
държавите членки да вземат 
надлежно предвид целите в 
националните програми за заетост, 
свързани с половете, като обърнат 
специално внимание на жените, 
грижещи се за възрастни 
несамостоятелни лица, самотните 
майки и жените с деца с увреждания;
призовава освен това да се отдаде 
дължимото внимание на въпроса за
преждевременното напускане на 
училище, като се има предвид рязкото 
покачване на броя на децата между 10 
и 16 години, които отпадат от 
образованието, и очевидната загуба 
на ресурси за ЕС като цяло в 
резултат на това;

Or. it

Изменение 11
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да повдигне в 
своя предстоящ годишен обзор на 

5. призовава Комисията да повдигне в 
своя предстоящ годишен обзор на 
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растежа въпроса за формулиране на 
специални насоки относно 
намаляването на неравенството между 
половете, включително и най-вече 
насоки за премахване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете и на 
разликата между половете по 
отношение на пенсиите, за увеличаване 
на участието на жените на пазара на 
труда и за борба срещу половата 
сегрегация в рамките на пазара на труда;

растежа въпроса за формулиране на 
специални насоки относно 
намаляването на неравенството между 
половете, включително и най-вече 
насоки за премахване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете и на 
разликата между половете по 
отношение на пенсиите, често водещи 
до това, жените да се окажат под 
прага на бедността на един по-късен 
етап от своя живот, за увеличаване 
на участието на жените на пазара на 
труда и за борба срещу половата 
сегрегация в рамките на пазара на труда, 
тъй като за бъдещия икономически 
просперитет на ЕС е от решаващо 
значение той да може да оползотвори 
напълно своите трудови ресурси;

Or. en

Изменение 12
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да включи 
Европейския семестър като една от 
подцелите на стратегията 
„Европа 2020“, за да може да се води 
борба срещу безработицата сред 
младите хора и срещу бедността;

Or. en

Изменение 13
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че насърчаването на 
устойчивото развитие и социалното 
сближаване и утвърждаването на 
работните места с права и 
обществените услуги ще бъдат 
възможни само ако Европа извърши 
структурни промени в своите 
макроикономически политики, и че 
без тези гаранции равенството 
между половете никога няма да се 
превърне от добри намерения в 
практическа действителност; счита, 
че паричната и фискалната 
политика на ЕС са оказали 
отрицателно въздействие върху 
икономическия растеж и заетостта, 
и припомня, че паричната политика 
следва да допринася за засилване на 
икономическото възстановяване и за 
борба с безработицата;

Or. pt

Изменение 14
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва колко е важно да се 
въведе бюджетно планиране, 
съобразено с пола, с цел да се 
анализират всички правителствени 
програми и политики, въздействието 
им върху разпределението на 
ресурсите и приноса им за 
равенството между жените и 
мъжете;

Or. en
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