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Изменение 1
Вилия Блинкевичуте

Проектостановище
Параграф Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в сравнение с 
мъжете жените е два пъти по-вероятно 
да са икономически неактивни, въпреки 
че са мнозинство по отношение на 
квалификациите за висше 
образование, както и че жените по-често 
съобщават лични или семейни причини 
за своята неактивност;

Б. като има предвид, че в сравнение с 
мъжете жените два пъти по-често 
остават неактивни, въпреки че
съставляват мнозинството от 
населението с висше образование
(21,0 % от жените в ЕС-28 през 
2012 г. в сравнение с 8,4 % от 
мъжете1), както и че жените по-често 
съобщават лични или семейни причини 
за тази неактивност (в 21 % от 
случаите, докато мъжете, които 
посочват семейството като причина, 
са едва 0.5 %);
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics

Or. en

Изменение 2
Роди Краца-Цагаропулу

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че жените са 
изложени на по-голям риск от крайна 
бедност, отколкото мъжете, и че 
несигурните работни места по-често се 
заемат от жени, особено в селските 
райони;

В. като има предвид, че жените са 
изложени на по-голям риск от крайна 
бедност, отколкото мъжете, и че 
несигурните работни места по-често се 
заемат от жени, особено в селските 
райони; в същото време отбелязва 
задълбочаването на бедността сред 
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жените в градските зони, по-
специално вследствие на 
икономическата и финансовата 
криза;

Or. fr

Изменение 3
Вилия Блинкевичуте

Проектостановище
Параграф Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че докато оценките 
на програмите на политиката за 
сближаване за периода 2007 – 2013 г. 
показват добра обща осведоменост в 
държавите членки за изискването за 
равенство между половете при 
изготвянето на тези програми, те също 
така сочат, че равенството между 
половете съвсем не е действително 
интегрирано в програмите;

Г. като има предвид, че докато оценките 
на програмите на политиката за 
сближаване за периода 2007 – 2013 г., 
съфинансирани от Европейският 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Кохезионния фонд, показват добра 
обща осведоменост в държавите членки 
за изискването за равенство между
половете при изготвянето на
програмите (70 %1), докладите също 
така сочат, че равенството между 
половете трудно се интегрира 
ефективно в тези програми (по-малко 
от 8 %) чрез ясно определяне на 
проблемите или количествено 
измерване на целите;
__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en

Изменение 4
Мойца Клева Кекуш
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Проектостановище
Параграф Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че докато оценките 
на програмите на политиката за 
сближаване за периода 2007 – 2013 г. 
показват добра обща осведоменост в 
държавите членки за изискването за 
равенство между половете при 
изготвянето на тези програми, те също 
така сочат, че равенството между 
половете съвсем не е действително 
интегрирано в програмите;

Г. като има предвид, че докато оценките 
на програмите на политиката за 
сближаване за периода 2007 – 2013 г. 
показват добра обща осведоменост в 
държавите членки за изискването за 
равенство между половете при 
изготвянето на тези програми, те също 
така сочат, че равенството между 
половете съвсем не е действително 
интегрирано в програмите; като има 
предвид, че намалява финансовата 
подкрепа за насърчаване на 
равенството между жените и 
мъжете;

Or. en

Изменение 5
Роди Краца-Цагаропулу

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола; следователно призовава
държавите членки, регионалните и 
местните органи да предприемат 
конкретни действия с цел изтъкване 
на потенциала на жените, което е 
от съществено значение за 
възстановяването на икономическия 
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растеж;

Or. fr

Изменение 6
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и в
професионалното обучение, като в 
същото време намерят решение на 
наболелия въпрос с разликата във 
възнагражденията на двата пола;

Or. ro

Изменение 7
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола и съответно с разликата в 



AM\1011628BG.doc 7/17 PE524.674v01-00

BG

равнището на пенсиите на двата 
пола;

Or. en

Изменение 8
Ангелика Вертман

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като гарантират равно
участие на жените на трудовия пазар и 
намерят възможно най-скоро решение 
на наболелия въпрос с разликата във 
възнагражденията на двата пола;

Or. de

Изменение 9
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и се борят 
срещу разликата във възнагражденията 
на двата пола, която все още 
съществува;
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Or. en

Изменение 10
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

1. насърчава държавите членки в 
контекста на политиката на сближаване 
да разработят програми и действия, 
целящи насърчаване на равната 
икономическа независимост на жените и 
мъжете, като сближат равнищата на 
участие на трудовия пазар и намерят 
решение на наболелия въпрос с 
разликата във възнагражденията на 
двата пола;

Or. en

Изменение 11
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите членки да 
въведат бюджетиране, съобразено с 
фактора пол и планираните действие 
в рамките на политиката на 
сближаване, с намерение да се 
анализират не само програми, 
насочени конкретно към жените, но 
и да се проучат всички 
правителствени програми и 
политики, тяхното въздействие 
върху разпределението на ресурсите и 
приносът им за равенството между 
жените и мъжете;
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Or. en

Изменение 12
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
обърнат внимание на забавените 
последици, които фискалната 
консолидация може да има за жените, и 
на начините, по които ефективното 
прилагане на политиката на сближаване 
би могло да се използва за 
минимизиране на тези последици;

2. насърчава държавите членки да 
обърнат внимание на забавените 
последици, които фискалната 
консолидация може да има за жените, и 
на начините, по които ефективното 
прилагане на политиката на сближаване 
би могло да се използва за 
минимизиране на тези последици;

Or. en

Изменение 13
Роди Краца-Цагаропулу

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени;

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени; в тази 
връзка приканва за събиране на 
специфични за жените данни преди 
въвеждането на програми и 
предприемането на мерки, с цел да се 
отговори на техните нужди по 
целенасочен и ефективен начин;
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Изменение 14
Вилия Блинкевичуте

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени;

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи, в 
контекста на политиката на 
сближаване, да разработят новаторски 
мерки и програми, насочени да се 
борят срещу феминизирането на 
бедността и социалното приобщаване, и
по-конкретно към най-уязвимите групи 
жени — такива с увреждания, 
самотни майки, жени с големи 
семейства, жени мигранти, жени, 
които са били жертва на насилие на 
полова основа, жени с ниско равнище 
на образование и т.н.;

Or. en

Изменение 15
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени;

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени, 
включително жени, които са 
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подложени на дискриминация под 
множество форми или в различни 
сектори;

Or. en

Изменение 16
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени;

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-необлагодетелстваните
групи жени;

Or. en

Изменение 17
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени;

3. насърчава държавите членки и 
регионалните и местните органи да 
разработят новаторски мерки и 
програми за борба срещу 
феминизирането на бедността и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, насочени по-конкретно 
към най-уязвимите групи жени;

Or. en
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Изменение 18
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да 
подобри системите за докладване на 
държавите членки, така че да позволяват 
да се оцени подкрепата, оказвана по 
линия на политиката на сближаване за 
напредък по отношение на равенството 
между половете;

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да 
подобри системите за докладване на 
държавите членки, така че да позволяват 
да се оцени подкрепата, оказвана по 
линия на политиката на сближаване за 
напредък по отношение на равенството 
между половете; подчертава, че 
данните относно това как 
програмите в рамките на 
политиката за сближаване постигат 
целите в областта на равенството 
между половете следва да бъдат 
разделени по полов признак;

Or. en

Изменение 19
Ангелика Вертман

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да 
подобри системите за докладване на 
държавите членки, така че да позволяват 
да се оцени подкрепата, оказвана по 
линия на политиката на сближаване за 
напредък по отношение на равенството 
между половете;

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да 
подобри системите за докладване на 
държавите членки, така че да позволяват 
да се оцени подкрепата, оказвана по 
линия на политиката на сближаване за 
реален напредък по отношение на 
равенството между половете, и степен, 
в която това е било постигнато;
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Or. de

Изменение 20
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да 
подобри системите за докладване на 
държавите членки, така че да 
позволяват да се оцени подкрепата, 
оказвана по линия на политиката на 
сближаване за напредък по отношение 
на равенството между половете;

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да 
подобри системите за докладване на 
държавите членки чрез въвеждане и 
използване на показатели, които да 
позволяват да се оцени подкрепата, 
оказвана по линия на политиката на 
сближаване за напредък по отношение 
на равенството между половете;

Or. en

Изменение 21
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да
подобри системите за докладване на 
държавите членки, така че да 
позволяват да се оцени подкрепата, 
оказвана по линия на политиката на 
сближаване за напредък по отношение 
на равенството между половете;

4. призовава Комисията в 
сътрудничество с Европейския институт 
за равенство между половете да
насърчи държавите членки да 
подобрят системите за докладване, така 
че да позволяват да се оцени 
подкрепата, оказвана по линия на 
политиката на сближаване за напредък 
по отношение на равенството между 
половете;

Or. en
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Изменение 22
Роди Краца-Цагаропулу

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приканва Комисията и държавите 
членки да оценят въздействието на 
политиката на сближаване като 
цяло и в частност на структурните 
фондове върху състоянието на 
жените, за да се извлекат 
съответните ефекти и да се 
гарантира ефективното използване 
на програмите за периода 2014—
2020 г.;

Or. fr

Изменение 23
Роди Краца-Цагаропулу

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните 
средства на ЕС за финансиране на 
разработването на благоприятни за 
семейството, висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи,
които да позволяват по-добро 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот.

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните 
средства на ЕС за финансиране на 
разработването на благоприятни за 
семейството, висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи,
както и на други социални структури; 
в тази връзка припомня значението 
на съвместяването на професионалния 
и семейния живот в областта на 
равните възможности, борбата 
срещу безработицата и социалното 
изключване;

Or. fr
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Изменение 24
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните 
средства на ЕС за финансиране на 
разработването на благоприятни за 
семейството, висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи, 
които да позволяват по-добро 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот.

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните 
средства на ЕС, като въведат 
съобразени с пола бюджетни цели във 
всички области на политиките, и 
особено в политиките, които 
насърчават висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи, 
които да позволяват по-добър баланс 
между професионалния и семейния 
живот.

Or. en

Изменение 25
Ангелика Вертман

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните 
средства на ЕС за финансиране на 
разработването на благоприятни за 
семейството, висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи, 
които да позволяват по-добро 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот.

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните 
средства на ЕС за финансиране на равно 
третиране на жените, разработването 
на благоприятни за семейството, 
висококачествени и достъпни услуги за 
полагане на грижи, които да позволяват 
по-добро съвместяване на 
професионалния и семейния живот.

Or. de

Изменение 26
Марина Янакудакис
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно наличните
средства на ЕС за финансиране на 
разработването на благоприятни за 
семейството, висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи, 
които да позволяват по-добро 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот.

5. призовава държавите членки да 
използват по-активно съществуващите
средства на ЕС за финансиране на 
разработването на благоприятни за 
семейството, висококачествени и 
достъпни услуги за полагане на грижи, 
които да позволяват по-добро 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот.

Or. en

Изменение 27
Роди Краца-Цагаропулу

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава да се обърне специално 
внимание на сектора на културните и 
творческите индустрии, които 
допринасят за постигане на целите 
на стратегия „Европа 2020“ и по-
специално за създаване на работни 
места; подчертава съществения 
принос на тези индустрии за растежа 
на регионите и градовете; призовава 
за устойчиво насърчаване на 
продължаващото обучение, насочено 
към жените в такива сектори, и на 
ефективни начини за използване на 
техните квалификации, както и за 
създаване на нови възможности за 
заетост;

Or. fr
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Изменение 28
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава държавите членки да 
намерят начини за намаляване на 
безработицата сред жените, така че 
да не им се налага да бъдат подлагани 
на прекалена мобилност с кариерна 
цел, тъй като това носи пряк ущърб 
на децата;

Or. ro

Изменение 29
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да насърчава 
обмена на най-добри практики между 
държавите членки в областта на 
равенството между половете в 
програмите на политиката на 
сближаване;

Or. en


