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Изменение 1
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че преходът към 
нова икономика следва да не бъде 
използван като претекст за 
ограничаване на различни мерки за 
осигуряване на равенство, а вместо това 
следва да бъде разглеждан като 
уникална възможност за повишаване на 
участието на жените на пазара на труда 
в ЕС, тъй като това е предпоставка за 
гарантиране на устойчив растеж, за 
пълноценно използване на потенциала 
за работни места и за укрепване на 
конкурентоспособността,

А. като има предвид, че преходът към 
нова икономика следва да не бъде 
използван като претекст за 
ограничаване на различни мерки за 
осигуряване на равенство, а вместо това 
следва да бъде разглеждан като 
уникална възможност за повишаване на 
участието на жените на пазара на труда 
в ЕС, тъй като това е предпоставка за 
гарантиране на устойчив растеж, за 
пълноценно използване на потенциала 
за работни места и за укрепване на 
конкурентоспособността, и като има 
предвид, че ще е необходимо 
работните места в рамките на 
новата икономика да отразяват 
различните начини на живот и да 
бъдат по-гъвкави, за да могат да 
участват всички жени,

Or. en

Изменение 2
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че преходът към 
нова икономика следва да не бъде 
използван като претекст за 
ограничаване на различни мерки за 
осигуряване на равенство, а вместо това 
следва да бъде разглеждан като 
уникална възможност за повишаване на 

А. като има предвид, че преходът към 
нова икономика следва да не бъде
използван като претекст за 
ограничаване на различни мерки за 
осигуряване на равенство, а вместо това 
следва да бъде разглеждан като 
уникална възможност за повишаване на 
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участието на жените на пазара на труда 
в ЕС, тъй като това е предпоставка за 
гарантиране на устойчив растеж, за 
пълноценно използване на потенциала 
за работни места и за укрепване на 
конкурентоспособността,

участието на жените на пазара на труда 
в ЕС, тъй като това е предпоставка за 
гарантиране на устойчив растеж и за 
изпълнение на изискванията, свързани 
със съобразеното с околната среда 
преобразуване в рамките на 
застаряващото население,  

Or. en

Изменение 3
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че преходът към 
нова икономика следва да не бъде 
използван като претекст за 
ограничаване на различни мерки за 
осигуряване на равенство, а вместо това 
следва да бъде разглеждан като 
уникална възможност за повишаване на 
участието на жените на пазара на труда 
в ЕС, тъй като това е предпоставка за 
гарантиране на устойчив растеж, за 
пълноценно използване на потенциала 
за работни места и за укрепване на 
конкурентоспособността,

А. като има предвид, че преходът към 
нова устойчива икономика следва да не 
бъде използван като претекст за 
ограничаване на различни мерки за 
осигуряване на равенство, а вместо това 
следва да бъде разглеждан като 
уникална възможност за повишаване на 
участието на жените на пазара на труда 
в ЕС, тъй като това е предпоставка за 
гарантиране на устойчив растеж, за 
пълноценно използване на потенциала 
за работни места и за укрепване на 
конкурентоспособността,

Or. en

Изменение 4
Anna Záborská

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че преходът 
към нова устойчива икономика не 
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бива да се използва като претекст за 
изключването на най-уязвимите и 
най-слабо квалифицирани работници 
от пазара на труда, като има предвид 
следователно необходимостта да се 
избягва ефекта на „обиране на 
пяната“, чиито първи жертви ще 
бъдат най-слабо квалифицираните 
работници,

Or. fr

Изменение 5
Marc Tarabella

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че според 
неотдавнашни проучвания, 
присъствието на жените на 
отговорни длъжности на всички 
равнища представлява добавена 
стойност за предприятията, по-
специално по отношение на 
икономическите им резултати,

Or. fr

Изменение 6
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че само 30% от 
предприемачите са жени и че броят 
на самостоятелно заетите жени е 
малък,
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Or. en

Изменение 7
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че новата 
икономика ще се оформи в рамките на 
едно застаряващо население с все по-
ограничена работна сила, поради 
което ще е необходимо да се 
привлекат повече жени за 
упражняването на платен труд чрез
адаптиране на организацията на 
работата и подготвяне на 
работодателите във всички сектори 
за по-голямо многообразие на 
работната сила,

Or. en

Изменение 8
Anna Záborská

Проектостановище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
съвременната институционална 
политика в подкрепа на нова 
устойчива икономика не може да 
реши проблемите на пазарната 
икономика, като има предвид, че 
предприеманите стъпки следва да се 
основават на първо място на тясно 
партньорство с малките и средни 
предприятия (МСП), промишления 
сектор и социалните партньори;
като има предвид следователно, че 
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МСП и промишленият сектор следва 
да се придържат към адаптирано 
развитие, което отчита 
необходимостта от интегриране на 
всички работници на пазара на труда, 
независимо от техния социален 
статут и професионални умения,  

Or. fr

Изменение 9
Marc Tarabella

Проектостановище
Съображение A б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че броят на 
жените в Съюза, които имат  
университетска диплома е по-голям, и 
че техният брой преобладава в 
изучаването на търговски 
дисциплини, мениджмънт и право, но 
че все още малко жени заемат 
отговорни длъжности в 
предприятията и 
административните структури,

Or. fr

Изменение 10
Marc Tarabella

Проектостановище
Съображение A в (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че именно 
поради наличието на основани на 
пола стереотипи в образованието и 
обществото, жените са 
недостатъчно представени в 
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области, погрешно считани за 
„запазени за мъже“, като 
информатика, инженерство, физика 
и технически занаяти, като 
например механика и зидарство,

Or. fr

Изменение 11
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че единствено чрез 
увеличаване на участието на жените 
в европейския пазар на труда можем 
да се възползваме пълноценно от 
потенциала за растеж и за 
разкриване на нови работни места на 
новата икономика, тъй като 
намаляването на разликата между 
заетостта сред мъжете и 
заетостта сред жените 
съответства на половината от 
увеличението на броя на заетите 
лица в Европа като цяло и на четвърт 
от годишния икономически растеж 
от 1995 г. насам;

Or. en

Изменение 12
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 

(1) подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
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насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии;

насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; отчита необходимостта от 
това, жените да имат избор по 
отношение на вида труд, който 
полагат, ако те желаят да работят;
призовава за разработването на 
политики на пазара на труда на 
равнището на държавите-членки, 
които обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които овластяват и 
вдъхват увереност на жените, както 
и програми, които имат за цел 
наемането на жени в нетрадиционни 
професии; припомня, че това може да 
се постигне чрез предоставяне на 
повече възможности за образование 
на момичетата и жените в области, 
в които обикновено преобладават 
мъжете;

Or. en

Изменение 13
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 

1. подчертава, че в прехода към нова 
устойчива икономика е от важно 
значение насочването на вниманието 
върху равенството между половете, тъй 
като съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудовоправни отношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
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пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии;

пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии, 
като се има предвид, че „зелената“ 
икономика следва да представлява 
възможност жените да увеличат 
своето участие в пазара на труда чрез 
по-добре платени, 
висококвалифицирани и 
удовлетворителни работни места;

Or. en

Изменение 14
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии;

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии, но 
също така за съответното 
признаване на изразената по 
отношение на БВП добавена 
стойност на полагания именно от 
жени неофициален труд;

Or. fr
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Изменение 15
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии;

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
насочването на вниманието върху 
равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел 
преодоляването на сегрегацията по 
полов признак на пазара на труда и 
наемането и интегрирането на жени в 
нетрадиционни професии; в този 
контекст припомня своето искане за 
въвеждането на квота от най-малко 
40% за  жените в управителните 
съвети на дружествата;

Or. en

Изменение 16
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че в прехода към нова 
икономика е от важно значение 
насочването на вниманието върху 

1. подчертава, че в прехода към нова 
устойчива икономика е от важно 
значение насочването на вниманието 
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равенството между половете, тъй като 
съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудови правоотношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии;

върху равенството между половете, тъй 
като съществува по-голяма вероятност 
жените да бъдат в несигурна позиция на 
пазара на труда поради несигурни 
трудовоправни отношения и съответна 
разлика в заплащането, основана на 
пола; призовава за разработването на 
политики на пазара на труда, които 
обръщат внимание на въпроса за 
равенството между половете, заедно с 
програми, които имат за цел наемането 
на жени в нетрадиционни професии;

Or. en

Изменение 17
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че като се вземе предвид, че 
сегрегацията по полов признак в 
рамките на заетостта, при която 
стойността на работните места и 
доходите варират в зависимост от 
това, дали става въпрос за предимно 
мъжка или женска професия, е важен 
източник на неравенство, „зелените“ 
работни места могат да бъдат 
механизъм за осигуряване на по-добро 
възнаграждение за труда на жените, 
за да се осигурят социални ползи за 
работниците от женски пол и по 
този начин да се подходи към въпроса 
за равновесието между половете и 
разликата в заплащането между 
мъжете и жените;

Or. en
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Изменение 18
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава за реализиране на 
инициатива на ЕС за повишаване на 
информираността сред 
работодателите, по-специално в 
секторите, в които по традиция 
преобладават мъжете, относно 
необходимостта и ползите от по-
голямо многообразие на работната 
сила в рамките на застаряващото 
общество, както и за предоставяне на 
работодателите на инструменти, 
чрез които да се подготвят за по-
голямо многообразие;

Or. en

Изменение 19
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че „зелените“ 
работни места имат потенциал да се 
превърнат в ключов елемент на 
растежа на бъдещия европейски пазар 
на труда, че понастоящем над 20 
милиона работни места в 
Европейския съюз могат да се 
разглеждат като „зелени“ и че според 
неотдавнашни данни само в сектора 
на възобновяемите източници на 
енергия работните места 
потенциално могат да се удвоят и да 
достигнат 2,8 милиона към 2020 г.;
призовава Съвета, Комисията и 
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държавите-членки да гарантират, че 
жените също ще извлекат полза от 
това;

Or. en

Изменение 20
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. изтъква, че инвестициите в 
социалната инфраструктура 
представляват възможност за 
модернизирането на Европа и за 
насърчаването на равенството и че 
те могат да се разглеждат като 
стратегия, прилагана успоредно с 
инвестициите в „зелените“ 
технологии за модернизиране на 
физическата инфраструктура;
счита, че поради това равенството 
между половете следва да бъде 
политически приоритет и 
инструмент от първостепенно 
значение;

Or. en

Изменение 21
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че, като се има предвид, че 
едва 30% от всички предприемачи са 
жени и че малко жени са самонаети, 
пречките, които понастоящем 

2. изтъква, че пречките, които 
понастоящем възпрепятстват жените да 
започнат предприемаческа дейност, 
следва да бъдат премахнати, тъй като 
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възпрепятстват жените да започнат 
предприемаческа дейност, следва да 
бъдат премахнати, тъй като 
предприемачите са от решаващо 
значение за продуктивността и 
растежа в устойчивата икономика;

предприемачите са от решаващо 
значение за производителността и 
растежа в устойчивата икономика;

Or. en

Изменение 22
Marc Tarabella

Проектостановище
Paragraph 2 bis (nouveau)

Проектостановище Изменение

2а. призовава държавите-членки да 
предприемат ефективни мерки, по-
конкретно по законодателен път, за 
насърчаване на балансирано 
присъствие на жените и мъжете на 
отговорни длъжности в предприятия 
и политически органи; приветства 
решението на норвежкото 
правителство да наложи минимално 
представителство от 40% за всеки 
пол в управителните съвети на 
частните дружества и обществени 
предприятия;

Or. fr

Изменение 23
Marc Tarabella

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива, чрез борба 
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осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката;

срещу стереотипите, свързани с пола, 
и за осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката, както и в 
техническите сектори и всички други 
сектори, които погрешно се считат 
за „мъжки“ и в които 
представителството на жените е 
недостатъчно;

Or. en

Изменение 24
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 
осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката;

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 
осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в рамките на „зелените“ 
работни места, като се има предвид, 
че масовото избягване от страна на 
жените на научния и технологичния 
сектор ще възпрепятства растежа и 
устойчивостта на Европа и ще лиши 
много талантливи и квалифицирани 
млади жени от възможности за 
работа и икономическа сигурност;



AM\816367BG.doc 17/27 PE441.284v01-00

BG

Or. en

Изменение 25
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 
осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката;

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 
осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката; отчита 
факта, че след като напуснат 
официалната образователна система, 
жените са по-малко склонни да се 
обучават по следдипломни 
специалности;

Or. en

Изменение 26
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 
осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за 
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 

3. подчертава, че целенасочените усилия 
за гарантиране на достъп на жените до 
образование на всички нива и за 
осигуряване на обучение през целия 
живот са от основно значение за
разрушаване на сегрегацията по полов 
признак на пазара на труда; призовава за 
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осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката;

осигуряване на подходящо обучение, за 
да се предотврати недостатъчното 
представителство на работниците от 
женски пол в нисковъглеродните 
сектори на икономиката, в секторите, 
свързани с пестене на енергия, 
опазване и защита на околната среда;

Or. it

Изменение 27
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава държавите-членки да 
прилагат политики за равни 
възможности в областта на 
заетостта и да приемат съобразени 
със семейството практики в 
областта на труда като 
предпоставка за устойчив растеж 
както в икономическо отношение, 
така и по отношение на околната 
среда;

Or. en

Изменение 28
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава за създаване на 
специална инициатива на ЕС за 
привличане на момичета към 
професиите в областта на 
математиката, информатиката, 
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естествените науки и технологиите 
и за борба срещу стереотипите, 
които все още преобладават по 
отношение на тези професии;
подчертава ключовата роля на 
средствата за масово осведомяване и 
образованието за преодоляване на 
тези стереотипи;

Or. en

Изменение 29
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че в контекста на 
техническото обучение и стажове
следва да бъдат отчитани в по-
голяма степен нуждите на жените, 
включително графици и места на
извършване на трудова дейност, 
които са съобразени с тяхната роля в 
семейството, и обучение, което 
съответства на тяхното равнище на 
умения; призовава ЕС и държавите-
членки да осигурят гъвкави, 
висококачествени възможности за 
грижи за децата;

4. подчертава, че с цел да се осигури 
еднаква степен на участие в 
професионалното обучение и 
обучението през целия живот, следва 
да се обърне по-голямо внимание на 
предоставянето на възможности на 
мъжете и жените за изпълнение на 
техните роли в рамките на 
семейството и на задълженията им 
за полагане на грижи; призовава ЕС и 
държавите-членки да осигурят гъвкави, 
висококачествени възможности за 
грижи за децата;

Or. en

Изменение 30
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че в контекста на 4. подчертава, че в контекста на 
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техническото обучение и стажове 
следва да бъдат отчитани в по-голяма 
степен нуждите на жените, включително 
графици и места на извършване на 
трудова дейност, които са съобразени с 
тяхната роля в семейството, и обучение, 
което съответства на тяхното равнище 
на умения; призовава ЕС и държавите-
членки да осигурят гъвкави, 
висококачествени възможности за 
грижи за децата;

техническото обучение и стажове 
следва да бъдат отчитани в по-голяма 
степен нуждите на жените, включително 
графици и места на извършване на 
трудова дейност, които са съобразени с 
тяхната роля в семейството, и обучение, 
което съответства на тяхното равнище 
на умения; призовава ЕС и държавите-
членки да осигурят гъвкави, 
висококачествени възможности за 
грижи за децата на достъпни цени;

Or. en

Изменение 31
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава възможността в 
момента на преход между 
образование и работа младите жени 
да бъдат ориентирани към стажове, 
където са недостатъчно 
представени, като насърчава тази 
форма на ангажимент чрез 
програмиране, осъществявано 
съвместно от 
училище/университет/агенции за 
обучение/образователно предприятие 
с цел придобиване на конкретни 
умения и способности, включително 
на високо и специализирано ниво чрез 
професионален опит, като 
осъществяват постоянна, а не 
временна трудова дейност с 
възможности за реализация;  

Or. it
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Изменение 32
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава ЕС и държавите-членки да 
отдадат по-висок приоритет на 
„зелените” работни места за жените в 
контекста на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
като вземат предвид факта, че ЕСФ 
финансира проекти за обучение в 
области като възобновяемите източници 
на енергия и екотуризма; подчертава, че 
са необходими повече усилия за 
повишаване на процента на участие на 
жените в проекти, подкрепяни от ЕСФ, 
който към момента е под 10%;

5. призовава ЕС и държавите-членки да 
отдадат по-висок приоритет на 
„зелените” работни места за жените в 
контекста на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
като вземат предвид факта, че ЕСФ 
финансира проекти за обучение в 
области като възобновяемите източници 
на енергия и екотуризма; подчертава, че 
са необходими повече усилия за 
повишаване на процента на участие на 
жените в проекти, подкрепяни от ЕСФ, 
който към момента е под 10%;
призовава за въвеждането на 
бюджетиране, съобразено с фактора 
пол, в рамките на ЕСФ и на 
плановете за възстановяване и 
програмите за преструктуриране, за 
да се гарантира, че тези програми 
привличат и интегрират също 
жените;

Or. en

Изменение 33
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава ЕС и държавите-членки да 
отдадат по-висок приоритет на 
„зелените” работни места за жените в 
контекста на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
като вземат предвид факта, че ЕСФ 

5. призовава ЕС и държавите-членки да 
отдадат по-висок приоритет на 
„зелените” работни места за жените в 
контекста на програмите по 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
като вземат предвид факта, че ЕСФ 
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финансира проекти за обучение в 
области като възобновяемите източници 
на енергия и екотуризма; подчертава, че 
са необходими повече усилия за 
повишаване на процента на участие на 
жените в проекти, подкрепяни от ЕСФ, 
който към момента е под 10%;

финансира проекти за обучение в 
области като възобновяемите източници 
на енергия и екотуризма; подчертава, че 
са необходими повече усилия за 
повишаване на процента на участие на 
жените в проекти, подкрепяни от ЕСФ, 
който към момента е под 10%, като се 
въведе отново квотата в тяхна полза, 
която присъства в предходните 
програми;

Or. it

Изменение 34
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. поздравява Комисията за 
съобщението й „Отвъд БВП.
Измерване на напредъка в свят на 
промени“ (COM (2009)433 
окончателен), придружен с план за 
действие; предлага да се отдели 
специално внимание на добавената 
стойност, произлизаща от 
изпълнявания главно от жени 
ангажимента в полза на 
солидарността между поколенията, 
осигуряването на грижи за 
зависимите лица без значение на 
тяхната възраст или състояние на 
зависимост;

Or. fr

Изменение 35
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че 
институционалните усилия в полза 
на работни места в рамките на нова 
устойчива икономика следва също 
така да са насочени към укрепване на 
професионалните възможности на 
най-бедните работници, които също 
принадлежат към динамичната сила 
на трудовия пазар;

Or. fr

Изменение 36
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава Комисията да обърне 
особено внимание на най-бедните 
граждани, по-конкретно на жените, 
които в ежедневието си преживяват 
изключителна бедност и чието 
интегриране на пазара на труда се 
нуждае от специални придружаващи  
мерки;

Or. fr

Изменение 37
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. приветства приноса на 
сдруженията на гражданското 
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общество, които подобно на 
движението „Четвърти свят“ се 
ангажират трайно в подкрепа на най-
уязвимите работници, поставени в 
условия на несигурна трудова 
заетост, за да улеснят включването 
им на пазара на труда на новата 
устойчива икономика;

Or. fr

Изменение 38
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. приканва европейските 
институции да вземат предвид 
резултатите от различните 
проучвания, осъществени в областта 
на признаването за новата устойчива 
икономика на добавената стойност 
на неофициалния труд, представени 
наред с другото, от Световното 
движение на майките, Федерацията 
на католическите семейни сдружения 
в Европа, Конфедерацията на 
семейните организации в Европейския 
съюз, движението „Четвърти свят“, 
Еврокариери и т.н.;

Or. fr

Изменение 39
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 e (нов)
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Проектостановище Изменение

5е. приканва европейските и 
националните институции, както и 
предприятията и социалните 
партньори да обърнат особено 
внимание на интеграцията на жени, 
принадлежащи към маргинализирани 
малцинства като жените от ромски 
произход;

Or. fr

Изменение 40
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 ж (нов)

Проектостановище Изменение

5ж. приканва европейските и 
националните институции да 
формулират проблемите на новата 
устойчива икономика чрез европейски 
години, посветени на определена тема 
като Европейската година на 
борбата срещу бедността и 
социалното изключване (2010 г.), 
Европейската  година на 
доброволческата дейност (2011 г.) и 
предложението за Европейска година 
на активното остаряване и 
солидарността между поколенията 
(2012 г.), за да подчертае ефектите на 
укрепване на различните отраслови 
политики;

Or. fr
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Изменение 41
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
повишаване на участието на жените в 
професионалните съюзи в секторите с 
нетрадиционна заетост, тъй като, ако 
работните места в новата 
икономика трябва да бъдат социално 
устойчиви, е от основно значение да 
бъдат защитени правата на жените;

6. подчертава необходимостта от 
повишаване на участието на жените в 
професионалните съюзи в секторите с 
нетрадиционна заетост, тъй като
защитата на правата на жените, 
като правото на равно заплащане, 
отпуска по майчинство, 
справедливото работно време и 
липсата на дискриминация на 
работното място, е от решаващо 
значение за социалната устойчивост 
на работните места в рамките на 
новата икономика;

Or. en

Изменение 42
Antonyia Parvanova

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
повишаване на участието на жените 
в професионалните съюзи в 
секторите с нетрадиционна заетост, 
тъй като, ако работните места в 
новата икономика трябва да бъдат 
социално устойчиви, е от основно 
значение да бъдат защитени правата на 
жените;

6. подчертава необходимостта да бъдат 
защитени правата на жените в рамките 
на новата устойчива икономика;

Or. en
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Изменение 43
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
повишаване на участието на жените в 
професионалните съюзи в секторите с 
нетрадиционна заетост, тъй като, ако 
работните места в новата 
икономика трябва да бъдат социално 
устойчиви, е от основно значение да 
бъдат защитени правата на жените;

6. подчертава необходимостта от 
повишаване на участието на жените в 
професионалните съюзи в секторите с 
нетрадиционна заетост, тъй като е от 
основно значение да бъдат защитени 
правата на жените, а това може да се 
постигне единствено чрез подкрепата 
на мъжете;

Or. en

Изменение 44
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 6 a (ново)

Проектостановище Изменение

6a. призовава държавите-членки да 
задължат държавните и частни 
предпирятия да разработят планове 
за насърчаване на равенството между 
половете, както и система за 
отчитане на постигнатия напредък;

Or. en


