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Изменение 1
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че 
предположението на стратегията 
„Европа 2020“ е да се увеличи 
равнището на заетост на мъжете и 
жените до 75%; като има предвид, че 
понастоящем равнището на заетост на 
жените е 58.2%,

A. като има предвид, че една от целите
на стратегията „Европа 2020“ е да се 
увеличи равнището на заетост на 
мъжете и жените до 75%; като има 
предвид, че понастоящем равнището на 
заетост на жените е 58.2%, като има 
сериозни разлики в различните 
държави-членки,

Or. en

Изменение 2
Angelika Werthmann

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че 
предположението на стратегията 
„Европа 2020“ е да се увеличи 
равнището на заетост на мъжете и 
жените до 75%; като има предвид, че 
понастоящем равнището на заетост на 
жените е 58.2%,

A. като има предвид, че 
предположението на стратегията 
„Европа 2020“ е да се увеличи 
равнището на заетост на мъжете и 
жените в ЕС до 75%; като има предвид, 
че понастоящем равнището на заетост 
на жените в ЕС е 58.2%,

Or. de

Изменение 3
Edite Estrela

Проектостановище
Съображение Aa (ново)
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Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че съгласно 
предвиденото в стратегията „Европа 
2020“ Европейският съюз трябва да 
създаде около един милион нови 
работни места в областите на 
науката и технологиите (Н&T), а 
жените остават недостатъчно
представени както в курсовете, така 
и в свързаните с тях работни места,

Or. pt

Изменение 4
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че жените са в 
неравнопоставено положение на 
пазара на труда и са несъразмерно 
представени сред работещите на 
непълен работен ден и в новите, 
често пъти несигурни схеми на 
работа, като срещат препятствия в 
търсенето на пълния си обем 
социални права, социална защита и 
придобивки,

Or. pt

Изменение 5
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Съображение Aa (ново)



AM\871284BG.doc 5/36 PE467.254v01-00

BG

Проектостановище Изменение

Aa. призовава Комисията да 
предприеме мерки за подпомагане на 
уязвимите работници, по-специално 
лицата с ниска квалификация, 
безработните, млади или стари, 
хората с физически или умствени
увреждания и членовете на 
малцинствата, като предоставя
услуги в областта на 
професионалното ориентиране и 
развива целенасочени програми за 
предоставяне на обучение и 
професионален опит, които са 
предназначени за обслужване на 
конкретни потребности,

Or. lt

Изменение 6
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че 
стратегията „Европа 2020“ поставя 
акцент върху екологичната 
трансформация, сектора на 
възобновяемите ресурси и науката и 
свързаните с технологии екологични 
работни места с оглед на 
изграждането на устойчива 
икономика; като има предвид, че 
активното приобщаване и 
реинтегриране на жените на пазара 
на труда е от съществено значение за 
постигане на целите, свързани със 
заетостта,

Or. en
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Изменение 7
Edite Estrela

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Aб. като има предвид, че независимо 
че микрокредитите са важен 
инструмент за жените предприемачи 
и създаването на семейни 
предприятия, жените остават 
недостатъчно представени в бизнеса 
в Европейския съюз, представлявайки 
средно 30% от всички предприемачи,

Or. pt

Изменение 8
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Aб. като има предвид, че
увеличението на нетипичните форми 
на заетост, породени от повишената 
гъвкавост, лишава все по-голям брой 
работещи жени от социални 
придобивки, тъй като правото на 
социални придобивки зависи от 
статуса на заетост на служителя; 
като има предвид, че по този начин 
повишената гъвкавост застрашава и 
финансовата устойчивост на 
системите на социалното
осигуряване,

Or. pt
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Изменение 9
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Aб. като има предвид, че над 60% от 
студентите, които завършват 
университет, са жени, и като има 
предвид, че недостатъчен брой жени 
и момичета се заемат с наука, което 
води до много сериозно разделение по 
сектори; като има предвид, че
разликата в заетостта между 
жените и мъжете в сектора на ИТ 
показва тенденция към увеличаване, а 
не към намаляване във времето;

Or. en

Изменение 10
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение Aв (ново)

Проектостановище Изменение

Aв. като има предвид, че 
неравенството между половете на 
пазарите на труда в ЕС продължава 
да съществува в заплащането, в 
съотношението в заетостта на 
непълен и пълен работен ден и в 
процентите заетост, наред с другото
във връзка с отглеждането на децата; 
като има предвид, че разделението на 
пазара на труда от гледна точка на 
заетостта е съществена пречка за 
един добре функциониращ пазар на 
труда на ЕС;

Or. en
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Изменение 11
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, 
да насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели 
и да осигуряват достъпност и 
отчетност; подчертава, че е важно да 
се извършва мониторинг на 
изискванията на пазара на труда и по 
отношение на уменията;

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да
гарантират ефикасното прилагане на 
законите срещу дискриминацията; 
подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията; 

Or. da

Изменение 12
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели и 

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели; 
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да осигуряват достъпност и 
отчетност; подчертава, че е важно да 
се извършва мониторинг на 
изискванията на пазара на труда и по 
отношение на уменията;

подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията;

Or. pl

Изменение 13
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели и 
да осигуряват достъпност и отчетност; 
подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията;

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на пълното 
хармонизиране на политиките на ЕС 
и ефикасното прилагане на законите 
срещу дискриминацията и 
разпоредбите, благоприятстващи 
семейния живот, да насърчават 
назначаване на нетрадиционни работни 
места чрез доброволни мерки и 
постижими цели и да осигуряват 
достъпност и отчетност; подчертава, че 
е важно да се извършва мониторинг и 
съгласуване на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията;

Or. en

Изменение 14
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че за да се повиши 1. подчертава факта, че за да се повиши 
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равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели и 
да осигуряват достъпност и отчетност; 
подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията;

равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели и 
да осигуряват достъпност и отчетност; 
подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията;
приканва държавите-членки да 
предлагат конкурентна помощ на 
националните ресорни министерства 
в областта на труда и образованието, 
за да прилагат програми за 
интегриран подход за равно 
третиране на мъжете и жените;

Or. en

Изменение 15
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели и 
да осигуряват достъпност и отчетност; 
подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията; 

1. подчертава факта, че за да се повиши 
равнището на заетост на жените, 
държавите-членки трябва да обръщат 
особено внимание на ефикасното 
прилагане на законите срещу 
дискриминацията и разпоредбите, 
благоприятстващи семейния живот, да 
насърчават назначаване на 
нетрадиционни работни места чрез 
доброволни мерки и постижими цели и 
да осигуряват достъпност и отчетност; 
подчертава, че е важно да се извършва 
мониторинг на изискванията на пазара 
на труда и по отношение на уменията; 
отново посочва спешната 
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необходимост да бъдат предвидени 
необходимите мерки за отглеждане 
на деца, така че да бъде дадена 
възможност на майките да 
постигнат ефективен баланс между 
професионален и личен живот;

Or. de

Изменение 16
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта 
пазарът на труда да бъде организиран 
в интерес на съвместяването на 
професионалния и личния живот чрез 
създаване на структури и 
институции, които да предоставят 
грижи за деца, възрастни хора и други 
зависими лица, и като се прави повече 
за въвеждането на по-гъвкаво
работно време и различни опции за 
надомна работа;

Or. da

Изменение 17
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че трудността в 
съвместяването на работата и 
личния живот означава, че работата 
на непълен работен ден е по 
същината си явление, характерно за 
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жените, тъй като три от всеки 
четири работни места на непълен 
работен ден са заети от жени; 
счита, че в резултат от това част 
от потенциала на жените не се 
използва и тяхната икономическа 
независимост е застрашена в средно-
и дългосрочен план;

Or. pt

Изменение 18
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се предоставят 
възможности за преквалификация и 
достъп до професионално обучение
независимо от вида на договора за 
работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, 
че е необходимо да се предостави на 
жените достъп до активно участие в 
обучение през целия живот на всеки 
етап от тяхната кариера и да се 
насърчава изучаването на технически 
дисциплини и инженерство сред 
момичетата с оглед на гъвкаво 
адаптиране на образованието и 
обучението към потребностите на 
пазара на труда;

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се предоставят 
възможности за преквалификация и 
достъп до професионално обучение
независимо от вида на договора за 
работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, 
че е необходимо да се предостави на 
жените достъп до активно участие в 
обучение през целия живот на всеки 
етап от тяхната кариера с оглед на 
гъвкаво адаптиране на образованието и 
обучението към потребностите на 
пазара на труда;

Or. it
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Изменение 19
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се
предоставят възможности за 
преквалификация и достъп до 
професионално обучение независимо от 
вида на договора за работа с цел 
подобряване на тяхната квалификация; 
подчертава освен това, че е необходимо 
да се предостави на жените достъп до
активно участие в обучение през целия 
живот на всеки етап от тяхната кариера
и да се насърчава изучаването на 
технически дисциплини и инженерство 
сред момичетата с оглед на гъвкаво 
адаптиране на образованието и 
обучението към потребностите на 
пазара на труда;

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо да се 
даде възможност на жените да влизат 
многократно и да се развиват на 
пазара на труда, по-специално 
уязвимите от тях, които са 
изправени пред структурна безработица 
и затруднения при връщане на работа, 
поради загуба на работа с оглед на 
скорошната финансова криза, или 
след майчинство или отпуск за 
отглеждане на дете, или поради други 
причини, чрез възможности за 
преквалификация и достъп до 
професионално обучение независимо от 
вида на договора за работа с цел 
подобряване на тяхната квалификация; 
подчертава освен това, че е необходимо 
да се предостави на жените достъп и 
стимули за активно участие в обучение 
през целия живот на всеки етап от 
тяхната кариера и да се насърчава 
изучаването на технически дисциплини 
и инженерство сред момичетата с оглед 
на гъвкаво адаптиране на образованието 
и обучението към потребностите на 
пазара на труда, особено 
необходимостта от 
висококвалифицирани работници;

Or. en

Изменение 20
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2



PE467.254v01-00 14/36 AM\871284BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се предоставят 
възможности за преквалификация и 
достъп до професионално обучение
независимо от вида на договора за 
работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, 
че е необходимо да се предостави на 
жените достъп до активно участие в 
обучение през целия живот на всеки 
етап от тяхната кариера и да се 
насърчава изучаването на технически
дисциплини и инженерство сред 
момичетата с оглед на гъвкаво 
адаптиране на образованието и 
обучението към потребностите на 
пазара на труда;

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се предоставят 
възможности за преквалификация и 
достъп до професионално обучение
независимо от вида на договора за 
работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, 
че е необходимо да се предостави на 
жените достъп до активно участие в 
обучение през целия живот на всеки 
етап от тяхната кариера и да се 
насърчава изучаването на дисциплини 
за техническа и инженерна 
компетентност и компетентност в 
областта на ИКТ сред момичетата с 
оглед на гъвкаво адаптиране на 
образованието и обучението към 
потребностите на пазара на труда;

Or. en

Изменение 21
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се предоставят 
възможности за преквалификация и 
достъп до професионално обучение

2. подчертава, че за да има 
висококвалифицирани работещи жени 
на пазара на труда, е необходимо на 
жените, изправени пред структурна 
безработица и затруднения при връщане 
на работа след майчинство или отпуск 
за отглеждане на дете, да се предоставят 
възможности за преквалификация и 
достъп до професионално обучение



AM\871284BG.doc 15/36 PE467.254v01-00

BG

независимо от вида на договора за 
работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава освен това, 
че е необходимо да се предостави на 
жените достъп до активно участие в 
обучение през целия живот на всеки 
етап от тяхната кариера и да се 
насърчава изучаването на технически 
дисциплини и инженерство сред 
момичетата с оглед на гъвкаво 
адаптиране на образованието и 
обучението към потребностите на 
пазара на труда; 

независимо от вида на договора за 
работа с цел подобряване на тяхната 
квалификация; подчертава значението
на по-силното ориентиране на 
професионалното обучение във 
висшите учебни заведения към 
нуждите на пазара на труда;
подчертава освен това, че е необходимо 
да се предостави на жените достъп до 
активно участие в обучение през целия 
живот на всеки етап от тяхната кариера
и да се насърчава изучаването на 
технически дисциплини и инженерство 
сред момичетата с оглед на гъвкаво 
адаптиране на образованието и 
обучението към потребностите на 
пазара на труда;

Or. lt

Изменение 22
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава държавите-членки да 
повишат ефективността на 
работата на службите за заетост и 
да направят предложенията за 
работа, по-специално, по-видими, за 
да бъде по-лесно за жените да се 
връщат на работа след майчинство 
или отпуск за отглеждане на дете;

Or. it

Изменение 23
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. трябва да се отдели особено 
внимание на интегрирането на 
компетентностите в областта на 
ИКТ, цифровата грамотност и 
комуникационните умения в 
политиките на държавите-членки на 
ЕС в областта на професионалното 
обучение и ученето през целия живот 
и да се насърчават жените да се 
възползват от тях, тъй като 
жените са по-уязвими от гледна 
точка на грамотността в областта 
на ИКТ;

Or. en

Изменение 24
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че са необходими 
ефективни системи за образователно 
и професионално ориентиране, за да 
бъдат ориентирани младите жени 
към избор на техническо висше 
образование – било то академично или 
неакадемично, и по този начин да се 
увеличи тяхното присъствие в 
стратегически сектори за бъдещо 
развитие, като околната среда и 
енергетиката;

Or. it

Изменение 25
Rovana Plumb
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че е необходимо да се води 
борба с половите стереотипи в 
образованието, които често водят до 
неправилно използване на женския 
човешки капитал в Европа и 
призовава Комисията да разшири 
приложното поле на 
законодателството на ЕС върху 
равенството между половете в 
образованието;

Or. en

Изменение 26
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че тази инвестиция в 
социална инфраструктура е 
възможност за модернизиране на 
Европа и за насърчаване на 
равенството и може да бъде 
разглеждана като паралелна 
стратегия за инвестиране в зелени 
технологии, които модернизират 
физическата инфраструктура; 
счита, че поради това равенството 
между половете следва да бъде 
политически приоритет и съществен 
инструмент;

Or. en

Изменение 27
Siiri Oviir
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Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. поддържа становището, че за да 
се запазят квалификациите и 
уменията на жените работнички в 
едно променящо се в икономическо 
пространство и да се помага на тези, 
които желаят това, да се върнат на 
работа, е от съществено значение 
работниците, които са в родителски 
отпуск също да бъдат включени в 
обученията, организирани от техния 
работодател;

Or. et

Изменение 28
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава необходимостта от 
инвестиции за образование и програми
за обучение, за да се гарантира гладък 
преход за съответните работници и 
за да се гарантира, че нито един
регион няма да страда от 
трансформирането на енергийното 
производство; призовава за специално 
внимание, за да се гарантира, че 
трансформацията към енергия от 
възобновяеми източници води и до 
развитие на добри и 
висококачествени условия на труд за 
мъжете и жените;

Or. en
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Изменение 29
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените в хоризонтален и вертикален 
аспект чрез ефективни мерки срещу 
стереотипите и обмен на добри 
практики и сравнителни показатели 
между държавите-членки;

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените, както си личи и от 
неадекватното представителство на 
жените по отношение на
ръководните длъжности и от полово 
сегрегирания пазар на труда, чрез 
ефективни мерки срещу 
предразсъдъците и стереотипите, 
обмен на добри практики и сравнителни 
показатели между държавите-членки и 
законодателни мерки, включително 
квоти за увеличаване на броя на 
жените на ръководни длъжности;

Or. da

Изменение 30
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените в хоризонтален и вертикален 
аспект чрез ефективни мерки срещу 
стереотипите и обмен на добри 
практики и сравнителни показатели 
между държавите-членки;

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените в хоризонтален и вертикален 
аспект чрез ефективни мерки срещу 
стереотипите, както и прегради от 
тип „стъклен таван“ и обмен на 
добри практики и сравнителни 
показатели между държавите-членки;
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Or. en

Изменение 31
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените в хоризонтален и вертикален 
аспект чрез ефективни мерки срещу 
стереотипите и обмен на добри 
практики и сравнителни показатели 
между държавите-членки;

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти като 
Европейския социален фонд (ЕСФ) за 
борба срещу професионалната 
сегрегация на жените в хоризонтален и 
вертикален аспект чрез ефективни 
мерки срещу стереотипите, мерки за 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и 
обмен на добри практики и сравнителни 
показатели между държавите-членки;

Or. it

Изменение 32
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените в хоризонтален и вертикален 
аспект чрез ефективни мерки срещу 
стереотипите и обмен на добри 
практики и сравнителни показатели 
между държавите-членки;

3. приканва държавите-членки да 
включат в своите структурни реформи 
на пазара на труда инструменти за борба 
срещу професионалната сегрегация на 
жените в хоризонтален и вертикален 
аспект чрез ефективни мерки срещу 
стереотипите и обмен на добри 
практики и сравнителни показатели 
между държавите-членки и, когато се 
изисква и доколкото е необходимо –
чрез задължителни квоти за жените; 
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Or. de

Изменение 33
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. препоръчва на Европейската 
комисия да обнови своя подход към 
половете в образованието в областта 
на науката и ИКТ по време на 
следващата рамкова програма;

Or. en

Изменение 34
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че на пазара на труда все 
още има неравенство между 
половете, включително основано на 
пола неравенство в заплащането, 
неравенство в областта на 
работните места на непълен спрямо 
пълен работен ден, неравенство в 
процентите на заетост, неравенство 
в ефекта върху процентите заетост 
във връзка с отглеждането на децата,
неравенства между половете в 
областта на пенсиите; счита, че 
ролите на половете и сегрегацията на 
пазара на труда в областта на 
заетостта са основно препятствие 
пред функционирането на пазара на 
труда на ЕС;
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Or. en

Изменение 35
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че държавите-членки 
следва да предприемат адекватни 
мерки, за да бъде спрямо поетапно 
несигурните и нетипични условия на 
труд, които засягат основно жените; 
счита, че възможен инструмент за 
това е създаването на система за 
прогресивно нарастващи 
социалноосигурителни вноски от 
работодателите съобразно принципа 
„колкото по-нисък статус на 
работното място (кратък срок, слаби
перспективи, големи рискове), 
толкова по-големи 
социалноосигурителни вноски“; 
счита, че прогресивните вноски биха 
могли да мотивират работодателите 
напр. да сключат постоянен договор 
вместо да удължат временен такъв и 
по този начин биха ги насърчили да 
наемат служители при по-
благоприятни условия;

Or. pt

Изменение 36
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че що се отнася до 
горепосочените мерки следва да се 
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прилага изискване за прозрачност, 
което означава, че всички дружества
би трябвало да публикуват своите 
ведомости със заплати; 

Or. de

Изменение 37
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да подкрепя 
участието на жените в пазара на труда и 
да инвестира в него, като стимулира
управлението на различията, 
насърчава жените в професионално 
отношение и насърчава създаването на 
нови работни места, позволяващи 
баланс между професионалния и личния 
живот, като например гъвкави форми на 
работа;

4. призовава Комисията да подкрепя 
участието на жените в пазара на труда, 
като стимулира създаването на нови 
работни места, позволяващи баланс 
между професионалния и личния живот, 
като например гъвкави форми на 
работа;

Or. pl

Изменение 38
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да подкрепя 
участието на жените в пазара на 
труда и да инвестира в него, като 
стимулира управлението на различията, 
насърчава жените в професионално 
отношение и насърчава създаването на 
нови работни места, позволяващи 
баланс между професионалния и 

4. призовава Комисията да подкрепя 
мерките за съвместяване на 
професионалния и личния живот и да 
инвестира в участието на жените в 
пазара на труда, като стимулира 
управлението на различията, насърчава 
жените в професионално отношение и 
насърчава създаването на нови работни 
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личния живот, като например
гъвкави форми на работа;

места с по-гъвкави форми на условия за 
работа;

Or. en

Изменение 39
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да подкрепя 
участието на жените в пазара на труда и 
да инвестира в него, като стимулира 
управлението на различията, насърчава 
жените в професионално отношение и 
насърчава създаването на нови работни 
места, позволяващи баланс между 
професионалния и личния живот, като
например гъвкави форми на работа;

4. призовава Комисията да подкрепя 
участието на жените в пазара на труда и 
да инвестира в него, като стимулира 
управлението на различията, насърчава 
жените в професионално отношение и 
създаването на нови работни места, 
позволяващи баланс между 
професионалния и личния живот, с 
гъвкави форми на работа като
например работа на непълен работен 
ден или надомна работа;

Or. it

Изменение 40
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да подкрепя
участието на жените в пазара на труда и 
да инвестира в него, като стимулира
управлението на различията, насърчава
жените в професионално отношение и 
насърчава създаването на нови работни 
места, позволяващи баланс между 
професионалния и личния живот, като 
например гъвкави форми на работа;

4. призовава Комисията и държавите-
членки да подкрепят участието на 
жените в пазара на труда и да 
инвестират в него, като стимулират
управлението на различията, 
насърчават жените в професионално 
отношение и насърчават създаването
на нови работни места, позволяващи 
баланс между професионалния и личния 
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живот, като например гъвкави форми на 
работа;

Or. da

Изменение 41
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. насърчава Европейската комисия 
да насърчава интегрирания подход за 
равно третиране на мъжете и 
жените в промишлеността, за да 
даде възможност за равноправно 
участие на мъжете и жените с 
отделяне на особено внимание на 
секторите, в които традиционно 
преобладават мъжете;

Or. en

Изменение 42
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава държавите-членки да 
преразгледат своите системи за 
социална сигурност и призовава 
социалните партньори да коригират 
своите договорни споразумения, като 
разширят правата и предпазните 
мерки и спрямо нестандартните и
нетипични трудови отношения;

Or. it
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Изменение 43
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че новите работни
места следва да бъдат придружени 
от нови схеми на работа, които да 
позволяват на работниците с 
издържани от тях деца да работят в 
променливи часове, да намалят 
своето работно време или да изберат
да работят от разстояние;

Or. pt

Изменение 44
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава за разработването на 
икономика на предоставянето на 
грижи, която да отговори на реални 
потребности и да гарантира 
висококачествени, достъпни грижи за 
всички, добри условия на труд и 
заплащане, за да се избегне прибягване 
към недеклариран труд;

Or. en

Изменение 45
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. насърчава справедливото поделяне 
на неплатената работа между 
жените и мъжете, посредством
гарантирането на платен родителски 
отпуск и установяването на платен 
отпуск за полагане на грижи; 
призовава Комисията да довърши 
съществуващата правна уредба на 
баланса между професионалния и 
личния живот, включително 
разпоредби относно отпуска по 
бащинство и отпуска за полагане на 
грижи за зависими лица, различни от
деца; призовава Съвета да одобри 
проекта за законодателно 
предложение относно бременните
работнички (Директива за 
майчинството);

Or. en

Изменение 46
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства обявеното от 
Комисията преразглеждане на 
пенсионната система по отношение 
на лицата с пропуски в 
пенсионноосигурителните вноски 
поради периоди, в които са били 
безработни, болни или са имали 
задължения за полагане на грижи, 
което се отнася основно за жени, 
като в тази връзка призовава 
Комисията да внесе нови 
законодателни предложения, 
обхващащи отпуска по бащинство, 
отпуска за осиновяване и отпуска за 
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полагане на грижи за зависими лица;

Or. en

Изменение 47
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че наскоро проведени
проучвания показват, че увеличената 
гъвкавост води до общо влошаване на 
статуса на служителите, по-
специално при жените, които по-
често упражняват временна заетост 
вместо постоянна, работят на 
непълен вместо на пълен работен ден
и по-често прибягват до
принудителна самостоятелна 
заетост; като се има предвид, че нови 
проучвания, базирани на данни от 
ОИСР, показват, че колкото по-
гъвкава е формата на заетост, 
толкова по-несигурна е тя и че 
гъвкавостта на формата на заетост 
има най-силен отрицателен ефект 
върху „пригодността за заетост“
(подобряване на уменията и 
квалификациите на служителите);

Or. pt

Изменение 48
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва със загриженост 
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настоящия застой в Съвета по 
отношение на предложеното 
преразглеждане на Директива 
92/85/ЕИО, одобрено от Парламента; 
изтъква, че преразглеждането на 
тази Директива ще улесни мъжете и 
жените да съчетават 
професионалния и личния си живот и 
може да помогне за засилване на 
възможностите за реализиране на 
пазара на труда сред жените;

Or. pt

Изменение 49
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава държавите-членки да 
постигнат целите от Барселона, 
които са насочени към осигуряването
на грижи за деца, за да подобрят 
участието на пазара на труда и 
икономическата независимост на 
жените; призовава държавите-
членки да преодолеят пречките, 
които възпрепятстват жените да 
работят толкова часове, колкото
желаят – независимо дали става дума 
за работа на пълен или непълен 
работен ден; подчертава 
необходимостта от достойно 
заплащане и достъп до пълен обем 
социални осигуровки, независимо дали 
става дума за работа на пълен или 
непълен работен ден;

Or. en
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Изменение 50
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че възможности за 
повишаване на дела на заетост на 
жените съществуват не само в 
сектора на здравеопазването и 
социалните услуги, но и в сектора на 
бизнес-услугите (например 
застраховане и консултантски 
услуги), както и в сектора на 
екологията и устойчивото развитие;

5. призовава държавите-членки да 
увеличат своите усилия за 
предотвратяване на сегрегацията на 
пазарите на труда въз основа на пола
и да противодействат на 
тенденцията много жени да работят 
на по-зле платени позиции, като 
създадат интерес у момчетата и 
момичетата в училище към целия 
спектър от възможни професии и 
разширят възможностите за 
обучение за жените, така че да им 
дадат възможност да се адаптират 
към промените на пазара на труда по 
време на своята кариера;

Or. da

Изменение 51
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че възможности за 
повишаване на дела на заетост на 
жените съществуват не само в сектора 
на здравеопазването и социалните 
услуги, но и в сектора на бизнес-
услугите (например застраховане и 
консултантски услуги), както и в 
сектора на екологията и устойчивото 
развитие;

5. отбелязва, че възможности за 
повишаване на дела на заетост на 
жените съществуват не само в сектора 
на здравеопазването и социалните 
услуги, но и в сектора на бизнес-
услугите (например застраховане и 
консултантски услуги), както и в 
сектора на екологията и устойчивото 
развитие и поради това жените
предприемачи следва да бъдат 
подкрепени докато държавите-
членки следва да насърчават ПЧП 
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(публично-частните партньорства) и 
стимулите за работодателите да 
наемат повече жени;

Or. en

Изменение 52
Siiri Oviir

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че възможности за 
повишаване на дела на заетост на 
жените съществуват не само в сектора 
на здравеопазването и социалните 
услуги, но и в сектора на бизнес-
услугите (например застраховане и 
консултантски услуги), както и в 
сектора на екологията и устойчивото 
развитие;

5. отбелязва, че възможности за 
повишаване на дела на заетост на 
жените съществуват не само в сектора 
на здравеопазването и социалните 
услуги, но и в сектора на защитата
на дома, логистичния сектор 
(включително транспорт), сектора на 
бизнес-услугите (например застраховане 
и консултантски услуги), както и в 
сектора на екологията и устойчивото 
развитие;

Or. et

Изменение 53
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. насърчава Комисията и 
държавите-членки да подкрепят и 
развиват специфични програми, 
предназначени за набиране на жени за 
технически професии чрез субсидии за 
млади учени – жени, в съответствие 
с най-добрата практика в определени 
държави-членки като програмата 
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„Excellentia“ в Австрия, която даде 
възможност да се удвои броят на 
жените-професори в 
университетския научно-
технологичен сектор и допринесе за 
създаването на висококачествени 
изследователски центрове, 
ръководени от жени;

Or. pt

Изменение 54
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава за разработването на 
икономика на грижите, която да 
отговори на реални потребности и да 
гарантира висококачествени, 
достъпни грижи за всички, добри 
условия на заплащане и труд, за да се 
избегне прибягване към недеклариран 
труд;

Or. en

Изменение 55
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава жизненото значение 
на придобиването на умения и 
компетентности чрез учене през 
целия живот; счита, че следва да бъде 
адаптирана една обща стратегия за 
образование и обучение през целия 
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живот и, по-специално, нов подход 
към образованието и обучението на 
пълнолетни лица, базирано на общи 
принципи като обща отговорност и 
партньорство, ефективни механизми
за финансиране, гъвкави пътища и 
висококачествено, целенасочено 
първоначално и продължаващо 
обучение;

Or. lt

Изменение 56
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че „зелените работни
места“ имат потенциала да станат 
ключов сегмент на растеж в бъдещия 
европейски пазар на труда, че днес 
повече от 20 милиона работни места 
в Европейския съюз могат да бъдат 
считани за „зелени“ и че наскоро 
събрани данни сочат, че само 
работните места в сектора на 
възобновяемите енергийни източници 
имат потенциала да се удвоят до 2,8 
милиона до 2020 г.; призовава Съвета, 
Комисията и държавите-членки да 
осигурят на жените равностойно 
облагодетелстване от това;

Or. en

Изменение 57
Edite Estrela

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. настоятелно призовава 
държавите-членки да насърчават
самостоятелната заетост, като 
намалят административните пречки 
пред създаването на нови 
предприятия и насърчават специални 
програми за заеми за жени, по-
специално чрез увеличени кредитни 
линии от търговски банки за жени
предприемачи и съдействие при 
създаването на кредитни дружества 
или асоциации, специализирани в 
заеми за жени;

Or. pt

Изменение 58
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават частния сектор да 
предприема всички възможни действия 
за премахване на различията в 
заплащането между двата пола с оглед 
подобряване на участието на жените на 
пазара на труда.

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават частния и 
публичния сектор да предприемат
всички възможни и необходими 
действия за премахване на различията в 
заплащането между двата пола с оглед 
подобряване на участието на жените на 
пазара на труда; подчертава, в тази 
връзка, значението на прозрачността 
под формата на по-добра 
статистика и на използваемо 
определение на „равностоен труд“;

Or. da

Изменение 59
Silvia Costa
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават частния сектор да 
предприема всички възможни действия 
за премахване на различията в 
заплащането между двата пола с оглед 
подобряване на участието на жените на 
пазара на труда.

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават частния сектор да 
предприема всички възможни действия 
за премахване на различията в 
заплащането между двата пола и 
съществените неравенства от гледна 
точка на достъп, заплащане, 
професионално развитие, участие и 
управление, с оглед подобряване на 
участието на жените на пазара на труда.

Or. it

Изменение 60
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават частния сектор да 
предприема всички възможни действия 
за премахване на различията в 
заплащането между двата пола с оглед 
подобряване на участието на жените на 
пазара на труда.

6. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават частния сектор да 
предприема всички възможни действия 
за премахване на различията в 
заплащането между двата пола, както и 
други препятствия, с оглед 
подобряване на участието на жените на 
пазара на труда.

Or. en

Изменение 61
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че „зелените работни 
места“ имат потенциала да се 
превърнат във важна област на 
растеж в бъдещия пазар на труда в 
ЕС; призовава Съвета, Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
жените се ползват от тези работни 
места в същата степен като 
мъжете; и подчертава значението на 
това жените да придобият 
правилните квалификации за тези 
работни места;

Or. da


