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Изменение 1
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че 58,9% от 
завършилите университетско 
образование в ЕС са жени, като има 
предвид, че делът на жените с 
докторска степен е едва 43% и е най-
нисък на ниво професори, като едва 
15% от ръководителите на катедра 
са жени,

Or. en

Изменение 2
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в 
съобщението на Комисията от 9 юни 
2010 г., озаглавено „Нов импулс за 
европейското сътрудничество в 
професионалното образование и 
обучение за подкрепа на стратегията 
„Европа 2020“ COM(2010)296), 
аспектите на равенството между 
половете не са взети предвид,

Or. en
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Изменение 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
разработят национални програми за 
професионално образование и обучение 
(ООП), които да насърчават 
интегрирания подход към равенството 
на половете като приоритет на 
бъдещите действия и мерки в тази 
област;

1. призовава държавите-членки да 
разработят национални програми за 
професионално образование и обучение 
(ООП), които да насърчават 
интегрирания подход към равенството 
на половете като приоритет на 
бъдещите действия и мерки в тази 
област; подчертава важността на 
преподавателските практики, 
насочени към насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените и борба с предубежденията и 
стереотипите;

Or. pt

Изменение 4
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
разработят национални програми за 
професионално образование и обучение 
(ООП), които да насърчават 
интегрирания подход към равенството 
на половете като приоритет на 
бъдещите действия и мерки в тази 
област;

1. призовава държавите-членки да 
разработят национални програми за 
професионално образование и обучение 
(ООП), които да насърчават 
интегрирания подход към равенството 
на половете като приоритет на 
бъдещите действия и мерки в тази 
област и да гарантират равни 
възможности за всички жени на 
пазара на труда, независимо от 
техния правен статут, раса, възраст, 
сексуална ориентация, етнически 
произход или религия;
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Or. en

Изменение 5
Joanna Senyszyn

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите-членки да 
разработят национални програми за 
професионално образование и обучение 
(ООП), които да насърчават
интегрирания подход към равенството 
на половете като приоритет на 
бъдещите действия и мерки в тази 
област; 

1. призовава държавите-членки да 
разработят национални програми за 
професионално образование и обучение 
(ООП), които да включват аспектите 
на равенството на половете и да 
насърчават интегрирания подход към 
равенството на половете като приоритет 
на бъдещите действия и мерки в тази 
област;

Or. en

Изменение 6
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че доброто 
професионално образование се 
изгражда върху солидно, неутрално 
спрямо половете общо образование, и 
призовава държавите-членки да не 
включват в учебния материал 
специфични за пола професионални 
образци, така че от самото начало у 
момчетата и момичетата да се 
събуди интерес към всички професии;

Or. de



PE456.775v01-00 6/18 AM\853812BG.doc

BG

Изменение 7
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава държавите-членки при 
завършване на основното образование 
да извършват оценка за 
„професионални способности”;

Or. de

Изменение 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават установяването на 
ефективни партньорства между 
заинтересованите лица в областта на 
образованието, социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество с цел да се насочи вниманието 
към аспектите на равенството между 
половете по отношение на 
образованието и обучението;

2. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават установяването на 
ефективни партньорства между 
заинтересованите лица в областта на 
образованието, социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество с цел да се насочи вниманието 
към аспектите на равенството между 
половете по отношение на 
образованието и обучението; 
подчертава важността на 
подготовката и обучението на 
съветници по въпросите на 
равенството и призовава за намесата 
им както в публичния, така и в 
частния сектор;

Or. pt
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Изменение 9
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават установяването на 
ефективни партньорства между 
заинтересованите лица в областта на 
образованието, социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество с цел да се насочи вниманието 
към аспектите на равенството между 
половете по отношение на 
образованието и обучението;

2. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават установяването на 
ефективни партньорства между 
заинтересованите лица в областта на 
образованието, социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество и за по-тясно 
сътрудничество с деловите среди с 
цел да се насочи вниманието към 
аспектите на равенството между 
половете по отношение на 
образованието и целесъобразността на 
обучението;

Or. en

Изменение 10
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията и 
Европейския център за развитие на 
професионалната квалификация 
(CEDEFOP) да включат аспектите на 
равенството между половете в 
своето комюнике от Брюж относно 
засилване на европейското 
сътрудничество в областта на 
професионалното образование и 
обучение за периода 2011-2020 г., по-
специално по отношение на достъпа 
до учене през целия живот, така че 
жените и мъжете да имат 
възможност да се обучават на всеки 
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етап от живота си и 
възможностите за образование и 
обучение да бъдат отворени и 
гъвкави;

Or. en

Изменение 11
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, че двойната система 
(практическо и училищно обучение) се 
е доказала като успешна в няколко 
държави-членки благодарение на 
сътрудничеството и взаимното 
допълване между предприятията и 
професионалното обучение;

Or. de

Изменение 12
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки, както 
това е предвидено в целите на „Европа 
2020”, да подобрят връзките между 
професионалното обучение и пазара на 
труда и да създадат нови възможности 
за обучение, включително в областта на 
природните науки, математиката и 
технологиите, с цел да се увеличат 
възможностите за заетост на жените на 
нетрадиционни работни места и в 
нисковъглеродните сектори на 

3. призовава държавите-членки, както 
това е предвидено в целите на „Европа 
2020”, да подобрят връзките между 
професионалното обучение и пазара на 
труда, например чрез подобряване на 
услугите по предоставяне на насоки 
за висше образование и избор на 
професия и чрез насърчаване на 
договорите за обучения и стажове за 
жени, и да създадат нови възможности 
за обучение, включително в областта на 
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икономиката; природните науки, математиката и 
технологиите, с цел да се увеличат 
възможностите за заетост на жените в 
технологичната и научната област, 
на нетрадиционни работни места и в 
нисковъглеродните сектори на 
икономиката;

Or. it

Изменение 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки, както 
това е предвидено в целите на „Европа 
2020”, да подобрят връзките между 
професионалното обучение и пазара на 
труда и да създадат нови възможности 
за обучение, включително в областта на 
природните науки, математиката и 
технологиите, с цел да се увеличат 
възможностите за заетост на жените на 
нетрадиционни работни места и в 
нисковъглеродните сектори на 
икономиката;

3. призовава държавите-членки, както 
това е предвидено в целите на „Европа 
2020”, да подобрят връзките между 
професионалното обучение и пазара на 
труда и да създадат нови възможности 
за обучение, включително в областта на 
природните науки, математиката и 
технологиите, с цел да се увеличат 
възможностите за заетост на жените на 
нетрадиционни работни места и в 
нисковъглеродните сектори на 
икономиката, като се създават 
постоянни работни места с достойно 
заплащане;

Or. pt

Изменение 14
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки, както 3. призовава държавите-членки, както е 
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това е предвидено в целите на „Европа 
2020”, да подобрят връзките между 
професионалното обучение и пазара на 
труда и да създадат нови възможности 
за обучение, включително в областта на 
природните науки, математиката и 
технологиите, с цел да се увеличат 
възможностите за заетост на жените на 
нетрадиционни работни места и в 
нисковъглеродните сектори на 
икономиката;

предвидено за целите и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“, да подобрят връзката между 
професионалното обучение и нуждите 
на пазара на труда и да създадат нови 
възможности за обучение, включително 
в областта на науката, математиката и
техниката с цел подобряване на 
годността на жените за наемане на 
работа в нетрадиционни професии и в 
нисковъглеродните и 
високотехнологичните сектори на 
икономиката;

Or. en

Изменение 15
Joanna Senyszyn

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки да 
разработят висококачествен, 
широкообхватен, гъвкав достъп до 
професионално обучение на жените, 
който да е по възможностите им, заедно 
със специфични насоки и 
професионални консултации, 
подходящи за жени от различни среди и 
насочени към техните многостранни 
потребности в областта на обучението;

4. призовава държавите-членки да 
разработят висококачествен, 
широкообхватен, гъвкав достъп до 
професионално обучение на жените, 
който да е по възможностите им, заедно 
със специфични насоки и 
професионални консултации, 
подходящи за жени от различни среди и 
насочени към техните многостранни 
потребности в областта на обучението, 
като например:
- индивидуално приспособено 
професионално образование и 
обучение в подкрепа на 
професионалното развитие; 
- достъпни възможности за преход 
от неформално към формално 
обучение;
- чувствителност към различните 
стилове на учене;
- достъп до ролеви модели и 
наставници;
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- разработване на програми, 
приспособени към гъвкави режими на 
работа и договори за работа на 
непълно работно време;
- адаптирани възможности за учене 
онлайн;

Or. en

Изменение 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки да 
разработят висококачествен, 
широкообхватен, гъвкав достъп до 
професионално обучение на жените, 
който да е по възможностите им, заедно 
със специфични насоки и 
професионални консултации, 
подходящи за жени от различни среди и 
насочени към техните многостранни 
потребности в областта на обучението;

4. призовава държавите-членки да 
разработят висококачествен, 
широкообхватен, гъвкав достъп до 
професионално обучение на жените, 
който да е по възможностите им, заедно 
със специфични насоки и 
професионални консултации, 
подходящи за жени от различни среди и 
насочени към техните многостранни 
потребности в областта на обучението, с 
оглед на ефективното им 
интегриране на висококачествени 
работни места с достойно 
заплащане;

Or. pt

Изменение 17
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки да 
разработят висококачествен, 
широкообхватен, гъвкав достъп до 

4. призовава държавите-членки да 
разработят висококачествен, 
широкообхватен, гъвкав достъп до 
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професионално обучение на жените, 
който да е по възможностите им, заедно 
със специфични насоки и 
професионални консултации, 
подходящи за жени от различни среди и 
насочени към техните многостранни 
потребности в областта на обучението;

професионално обучение на жените, 
който да е по възможностите им, заедно 
със специфични насоки и 
професионални консултации през целия 
живот за квалификации във всички 
видове професии, подходящи за жени от 
различни среди и насочени към техните 
многостранни потребности в областта 
на обучението;

Or. en

Изменение 18
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите-членки, с 
оглед съвместяването на семейния и 
професионалния живот и 
подпомагането на жените в селските 
райони, да предлагат допълнително 
обучение в областта на 
компютърните технологии, така че 
да се даде възможност на жените 
работят и от домовете си;

Or. de

Изменение 19
Christa Klaß

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава голямото значение на 
придобиването и развитието на 
езиковите познания като начин за 
увеличаване на самоувереността, 
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приспособимостта и 
междукултурните умения;

Or. de

Изменение 20
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят оптимално 
използване на структурните фондове, 
като например Европейския социален 
фонд, за специални програми, които 
насърчават ученето през целия живот и 
целят увеличаване на дела на жените, 
участващи в системата за ПОО; 
призовава за разработване на специални 
мерки в рамките на пилотният проект 
„Еразъм за млади предприемачи“ с цел 
да се насърчи предприемачеството сред 
жените;

5. призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят оптимално 
използване на структурните фондове, 
като например Европейския социален 
фонд, за специални програми, които 
насърчават ученето през целия живот и 
целят увеличаване на дела на жените, 
участващи в системата за ПОО, 
включително чрез подходящо 
финансирани мерки, специално 
предназначени за постигането на 
това; призовава за разработване на 
специални мерки в рамките на 
пилотният проект „Еразъм за млади 
предприемачи“ с цел да се насърчи 
предприемачеството сред жените;

Or. it

Изменение 21
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят оптимално 
използване на структурните фондове, 
като например Европейския социален 

5. призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят оптимално 
използване на структурните фондове, 
като например Европейския социален 
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фонд, за специални програми, които 
насърчават ученето през целия живот и 
целят увеличаване на дела на жените, 
участващи в системата за ПОО; 
призовава за разработване на специални 
мерки в рамките на пилотният проект 
„Еразъм за млади предприемачи“, с цел 
да се насърчи предприемачеството сред 
жените;

фонд, за специални програми, които 
насърчават ученето през целия живот и 
участието на повече жени в него, и 
целят увеличаване на дела на жените, 
участващи в системата за ПОО; 
призовава за разработване на специални 
мерки в рамките на пилотният проект 
„Еразъм за млади предприемачи“, с цел 
да се насърчи предприемачеството сред 
жените;

Or. en

Изменение 22
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят оптимално 
използване на структурните фондове, 
като например Европейския социален 
фонд, за специални програми, които 
насърчават ученето през целия живот и 
целят увеличаване на дела на жените, 
участващи в системата за ПОО; 
призовава за разработване на специални 
мерки в рамките на пилотният проект 
„Еразъм за млади предприемачи“ с цел 
да се насърчи предприемачеството сред 
жените;

5. призовава Комисията и държавите-
членки да осигурят оптимално 
използване на структурните фондове, 
като например Европейския социален 
фонд, за специални програми, които 
насърчават ученето през целия живот и 
целят увеличаване на дела на мъжете и 
жените, участващи в системата за ПОО; 
призовава за разработване на специални 
мерки в рамките на пилотният проект 
„Еразъм за млади предприемачи“ с цел 
да се насърчи предприемачеството по-
специално сред жените;

Or. en

Изменение 23
Joanna Senyszyn

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. подчертава ролята на учителите 
и обучаващите за поощряването на 
аспектите на равенството между 
половете в ООП и призовава за 
разработване на програми за 
мобилност, като програмата 
„Леонардо да Винчи” и проекта за 
стажанти, със специални действия, 
насочени към жените, с цел да се 
улесни придобиването на подходящи 
умения през целия живот с оглед на 
интегрирането или реинтегрирането 
им на пазара на труда;

Or. en

Изменение 24
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава за създаване на 
специална инициатива на ЕС за 
привличане на момичета към 
професиите в областта на 
математиката, информатиката, 
естествените науки и технологиите 
и за борба срещу стереотипите, 
които все още преобладават в тези 
професии; подчертава ключовата 
роля на средствата за масово 
осведомяване и образованието за 
преодоляване на тези стереотипи;

Or. en
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Изменение 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените и включващо 
лицата, които извършват надомна 
работа.

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените; настоятелно 
призовава Комисията и държавите-
членки да положат решителни 
усилия за борба с неравенството в 
заплащането между мъжете и 
жените с оглед на това, до 2020 г. да 
бъде премахната съществуващата 
сега разлика от 18% в заплащането, 
основаваща се на пола.

Or. pt

Изменение 26
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените и включващо 
лицата, които извършват надомна 
работа.

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените и включващо 
лицата, които извършват надомна 
работа; призовава да бъдат разгледани 
видовете данъчни облекчения, които 
могат да бъдат предоставени за 
извършвана от жени работа, по-
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специално в малките и средните 
предприятия.

Or. it

Изменение 27
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените и включващо 
лицата, които извършват надомна 
работа.

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените, по-специално 
майките или онези, които се грижат 
за болни или възрастни хора, и 
включващо лицата, които извършват 
надомна работа.

Or. en

Изменение 28
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули за работодателите 
за улесняване на предоставянето на 
разходоефективно и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, приспособено към 
нуждите на жените и включващо 
лицата, които извършват надомна 
работа.

6. призовава държавите-членки да 
разработят стимули и мотивационни 
модели за работодателите за улесняване 
на предоставянето на разходоефективно 
и гъвкаво обучение в 
микропредприятията и малките 
предприятия, гарантиращо по-добро 
съсредоточаване върху специфични за 
длъжността умения и ключови 
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познания, приспособено към нуждите 
на жените и включващо лицата, които 
извършват надомна работа.

Or. en

Изменение 29
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите-членки и 
социалните партньори да улеснят 
съчетаването на професионалното 
образование и обучението, ученето и 
семейния живот по отношение на 
грижите за децата, практични часове 
за обучение, които могат да бъдат 
съчетани със заетостта на децата в 
училище,

Or. en


