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Изменение 1
Britta Thomsen

Предложение за резолюция
Позоваване 14a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Конвенция 100 на 
Международната организация на 
труда: „Равенство в заплащането”,

Or. en

Изменение 2
Britta Thomsen

Предложение за резолюция
Позоваване 14б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид уебинара от март 
2011 г. МОТ – „Глобален договор“на 
ООН : „Равно заплащане на труд с 
равна стойност: как да получим
достъп до него?“

Or. en

Изменение 3
Edit Bauer

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че в Европейския 
съюз жените печелят средно 17,1 % по-
малко от мъжете и че в държавите 
членки разликата в заплащането на 
жените и мъжете варира между 3,2 % и 
30,9 %, и като има предвид, че 

A. като има предвид, че според 
последните предварителни и непълни 
данни в Европейския съюз жените 
печелят средно 16,4 % по-малко от 
мъжете и че в държавите-членки
разликата в заплащането на жените и 
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независимо от действащата от почти 40 
години силна законодателна уредба, 
предприетите действия и средствата, 
изразходвани в опит за намаляване на 
разликата3, напредъкът е изключително 
бавен (неравенството на равнище ЕС 
беше 17,7 % през 2006 г., 18 % през 
2008 г. и 17,1 % през 2009 г.),

мъжете варира между 1,9 % и 27,6 %, и 
като има предвид, че независимо от 
действащата от почти 40 години силна 
законодателна уредба, предприетите 
действия и средствата, изразходвани в 
опит за намаляване на разликата3, 
напредъкът е изключително бавен 
(неравенството на равнище ЕС беше 
17,7 % през 2006 г., 17,6 % през 2007 г.,
17,4% през 2008 г., 16,9 % през 2009 г. и 
16,4 % през 2010 г.), като разликата в 
заплащането на жените и мъжете 
може да бъде по-голяма, тъй като все 
още липсват данни за две от 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 4
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че в Европейския 
съюз жените печелят средно 17,1 % по-
малко от мъжете и че в държавите 
членки разликата в заплащането на 
жените и мъжете варира между 3,2 % и 
30,9 %, и като има предвид, че 
независимо от действащата от почти 40 
години силна законодателна уредба, 
предприетите действия и средствата, 
изразходвани в опит за намаляване на 
разликата3, напредъкът е изключително 
бавен (неравенството на равнище ЕС 
беше 17,7 % през 2006 г., 18 % през 
2008 г. и 17,1 % през 2009 г.),

A. като има предвид, че в Европейския 
съюз жените продължават да печелят 
средно 16,4 % по-малко от мъжете 
според новите данни, публикувани на 
от Европейската комисия на 2 март 
2012 г. – Европейския ден за 
равностойно заплащане, и че в 
държавите-членки процентът на 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете варира между 2 % в Полша и 
малко под 27 % в Естония, и като има 
предвид, че независимо от действащата 
от почти 40 години силна законодателна 
уредба, предприетите действия и 
средствата, изразходвани в опит за 
намаляване на разликата, напредъкът е 
изключително бавен (неравенството на 
равнище ЕС беше 17,7 % през 2006 г., 
18 % през 2008 г. и 17,1 % през 2009 г.);
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Or. en

Изменение 5
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

A. като има предвид, че в Европейския 
съюз жените печелят средно 17,1 % по-
малко от мъжете и че в държавите 
членки разликата в заплащането на 
жените и мъжете варира между 3,2 % и 
30,9 %, и като има предвид, че 
независимо от действащата от почти 40 
години силна законодателна уредба, 
предприетите действия и средствата, 
изразходвани в опит за намаляване на 
разликата3, напредъкът е изключително 
бавен (неравенството на равнище ЕС 
беше 17,7 % през 2006 г., 18 % през 
2008 г. и 17,1 % през 2009 г.),

A. като има предвид, че в Европейския 
съюз жените печелят средно 17,1 % по-
малко от мъжете и че в държавите-
членки разликата в заплащането на 
жените и мъжете варира между 3,2 % и 
30,9 %, и като има предвид, че 
независимо от действащата от почти 40 
години силна законодателна уредба, 
предприетите действия и средствата, 
изразходвани в опит за намаляване на 
разликата3, напредъкът е изключително 
бавен (неравенството на равнище ЕС 
беше 17,7 % през 2006 г., 18 % през 
2008 г. и 17,1 % през 2009 г.), а в някои 
държави-членки разликата дори се е 
увеличила;

Or. pt

Изменение 6
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че причините за 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете са сложни, многобройни и често 
взаимно свързани и надхвърлят рамките 
на въпроса за равното заплащане за 
еднакъв труд или труд с еднаква 
стойност; като има предвид, че тези 

Б. като има предвид, че причините за 
устойчиво голямата разлика в 
заплащането на жените и мъжете са 
сложни, многобройни и често взаимно 
свързани и надхвърлят рамките на 
въпроса за равното заплащане за 
еднакъв труд или труд с еднаква 



PE483.791v01-00 6/51 AM\894584BG.doc

BG

причини включват пряка и непряка 
дискриминация, както и социални и 
икономически фактори като 
професионално и секторно разделение 
на пазара на труда, подценяване на 
женския труд, неравенство в 
балансирането на професионалния и 
личния живот, както и традиции и 
стереотипи, включително в избора на 
образователни пътеки и модели на 
заетост; като има предвид, че според 
експертен анализ дискриминацията, 
пряка и косвена, е причина за около 
половината от разликата;

стойност; разликата в заплащането на 
жените и мъжете не е непременно 
показател за общото (не)равенство 
между жените и мъжете, тъй като 
се отнася единствено до лицата, 
получаващи заплата; като има 
предвид, че тези причини включват 
пряка и непряка дискриминация, както и 
социални и икономически фактори като 
професионално и силно хоризонтално 
и вертикално разделение на пазара на 
труда или пазар на труда, при който
значителна част от жените 
работят на непълен работен ден и са 
по-слабо платени от тези на пълен 
работен ден, като този пазар също 
така води до големи разлики в 
заплащането между жените и 
мъжете, подценяване на женския труд, 
неравенство в балансирането на 
професионалния и личния живот, както 
и традиции и стереотипи, включително 
в избора на образователни пътеки и 
следователно на професионална 
кариера, по-специално за девойките и 
жените, което ги насочва към 
типично женски професии, които са 
по-ниско платени; като има предвид, 
че според експертен анализ 
дискриминацията, пряка и косвена, е 
причина за около половината от 
разликата;

Or. en

Изменение 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че причините за 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете са сложни, многобройни и често 

Б. като има предвид, че причините за 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете са сложни, многобройни и често 
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взаимно свързани и надхвърлят рамките 
на въпроса за равното заплащане за 
еднакъв труд или труд с еднаква 
стойност; като има предвид, че тези 
причини включват пряка и непряка 
дискриминация, както и социални и 
икономически фактори като 
професионално и секторно разделение 
на пазара на труда, подценяване на 
женския труд, неравенство в 
балансирането на професионалния и 
личния живот, както и традиции и 
стереотипи, включително в избора на 
образователни пътеки и модели на 
заетост; като има предвид, че според 
експертен анализ дискриминацията, 
пряка и косвена, е причина за около 
половината от разликата;

взаимно свързани и надхвърлят рамките 
на въпроса за равното заплащане за 
еднакъв труд или труд с еднаква 
стойност; като има предвид, че тези 
причини включват пряка и непряка 
дискриминация, както и социални и 
икономически фактори като 
професионално и секторно разделение 
на пазара на труда, подценяване на 
женския труд, неравенство в 
балансирането на професионалния и 
личния живот, както и традиции и 
стереотипи, включително в избора на 
образователни пътеки, образователни 
консултации, достъп до занаяти и 
професии и модели на заетост; като има 
предвид, че според експертен анализ 
дискриминацията, пряка и косвена, е 
причина за около половината от 
разликата;

Or. fr

Изменение 8
Licia Ronzulli

Предложение за резолюция
Съображение Ба (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че доста често 
разликата в заплащането е свързана с 
културното наследство и с правно-
икономическите фактори, които са 
налице в съвременното общество;

Or. it

Изменение 9
Siiri Oviir

Предложение за резолюция
Съображение Г
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Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че прилагането на 
принципа на равно заплащане за 
еднакъв труд и за труд с еднаква 
стойност е решаващо за постигането на 
равенство между половете;

Г. като има предвид, че прилагането на 
принципа на равно заплащане за 
еднакъв труд и за труд с еднаква 
стойност е решаващо за постигането на 
равенство между половете; като има 
предвид, че Комисията и държавите-
членки следва да бъдат призовани да 
изготвят и публикуват редовно 
статистически данни не само за 
средното почасово възнаграждение, но 
и за размера на възнаграждението, 
което мъжете и жените получават 
за равен труд и за труд с равна 
стойност;

Or. et

Изменение 10
Marina Yannakoudakis

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че преработената 
Директива 2006/54/ЕО е допринесла за 
подобряване на положението на жените 
на пазара на труда, но не е довела до 
пълна промяна на законодателството 
за преодоляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; 
като има предвид, че 
предварителните проучвания на 
експертите показват, че в 
законодателството на държавите 
членки е била направена малка или 
никаква промяна и не са предприети 
санкции срещу работодатели; като 
има предвид, че сложността на 
проблема изисква не само 
усъвършенстване на 
законодателството, но и

Д. като има предвид, че преработената 
Директива 2006/54/ЕО е допринесла за 
подобряване на положението на жените 
на пазара на труда; като има предвид, че 
сложността на проблема изисква 
общоевропейска стратегия за справяне с 
разликата в заплащането между 
половете, което на свой ред, изисква 
силна водеща роля на ЕС в 
координирането на политиките, 
насърчаването на добрите практики и 
включването на различни участници;
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общоевропейска стратегия за справяне с 
разликата в заплащането между 
половете, което на свой ред, изисква 
силна водеща роля на ЕС в 
координирането на политиките, 
насърчаването на добрите практики и 
включването на различни участници;

Or. en

Изменение 11
Marina Yannakoudakis

Предложение за резолюция
Съображение Дa (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Дa. като има предвид, че е налице
необходимост от непрекъснат 
многостранен подход за 
допълнително намаляване на 
разликата в заплащането на жените 
и мъжете, който включва ръководени 
от държавите-членки съществуващи 
стратегии в диапазона от
образование до обществена 
осведоменост и най-добри практики; 
като има предвид, че не е необходимо 
законодателно предложение на ЕС, 
което да увеличава 
административната тежест върху 
МСП посредством принудителни 
санкции и вътрешен одит; като има 
предвид, че МСП са двигател на 
растежа и възстановяването на 
европейската икономика и тяхното 
обременяване с допълнителни разходи 
във време на строги икономически
ограничения не е нито разумен, нито 
реалистичен отговор на устойчивото 
намаляване на неравенството между 
половете;

Or. en
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Изменение 12
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Да (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Да. като има предвид, че разликата не 
се основава единствено на различията 
в брутното почасово възнаграждение
и следва да бъдат взети под внимание 
фактори като индивидуалните 
добавки към заплатата, 
класификацията на професиите, 
моделите на организация на 
работата, професионалният опит и 
производителността, които следва да 
се измерват не само в количествено
(часовете, в които работникът 
физически присъства на работното 
място), но и в качествено отношение 
и по отношение на влиянието на по-
краткото работно време върху 
доходите;

Or. es

Изменение 13
Marina Yannakoudakis

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че тенденциите 
показват, че много често заплатите се 
договарят индивидуално и съответно 
липсва информация и прозрачност 
относно индивидуализираната система 
за заплащане, което води до 
увеличаване на различията в 
заплащането между служителите на 
сходни нива и може да доведе до 
задълбочаване на разликата в 

Е. като има предвид, че тенденциите 
показват, че много често заплатите се 
договарят индивидуално и съответно 
липсва информация и прозрачност 
относно индивидуализираната система 
за заплащане, което води до 
увеличаване на различията в 
заплащането между служителите на 
сходни нива и може да доведе до 
задълбочаване на разликата в 
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заплащането на жените и мъжете; като 
има предвид, че по-
децентрализираната и 
индивидуализирана система за 
определяне на заплатите следва да се 
оценява като доста тревожно 
развитие, а защитата на данните не 
може да се приема като основателно 
оправдание за непубликуване на 
статистическа информация относно 
заплатите;

заплащането на жените и мъжете;

Or. en

Изменение 14
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че тенденциите 
показват, че много често заплатите се 
договарят индивидуално и съответно 
липсва информация и прозрачност 
относно индивидуализираната система 
за заплащане, което води до 
увеличаване на различията в 
заплащането между служителите на 
сходни нива и може да доведе до 
задълбочаване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; като 
има предвид, че по-децентрализираната 
и индивидуализирана система за 
определяне на заплатите следва да се 
оценява като доста тревожно развитие, а 
защитата на данните не може да се 
приема като основателно оправдание за 
непубликуване на статистическа 
информация относно заплатите;

Е. като има предвид, че в резултат на 
политиките за пазара на труда, 
които имат за цел да премахнат 
принципа и практиката на 
колективно договаряне, тенденциите 
показват, че много често заплатите се 
договарят индивидуално и съответно 
липсва информация и прозрачност 
относно индивидуализираната система 
за заплащане, което води до 
увеличаване на различията в 
заплащането между служителите на 
сходни нива и може да доведе до 
задълбочаване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; като 
има предвид, че по-децентрализираната 
и индивидуализирана система за 
определяне на заплатите следва да се 
оценява като доста тревожно развитие, а 
защитата на данните не може да се 
приема като основателно оправдание за 
непубликуване на статистическа 
информация относно заплатите;
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Or. pt

Изменение 15
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че във всички 
държави членки учащите от женски пол 
постигат по-голяма успеваемост в 
учебния процес от своите съученици от 
мъжки пол и представляват 59 % от 
всички завършили висше образование; 
като има предвид, че уменията и 
компетенциите на жените често се 
подценяват, особено при професии, в 
които жените преобладават, без 
непременно да има каквато и да било 
обосновка въз основа на обективни 
критерии;

Ж. като има предвид, че във всички 
държави-членки учащите от женски пол 
постигат по-голяма успеваемост в 
учебния процес от своите съученици от 
мъжки пол и представляват 59 % от 
всички завършили висше образование, 
но те са малцинство в области като 
математиката и компютърното 
инженерство; като има предвид, че 
едва 8,4 % на 1 000 жени на възраст 
20–29 години са завършили 
математически науки и технологии 
спрямо 17,6 % мъже; като има 
предвид, че уменията и компетенциите 
на жените често се подценяват, особено 
при професии, в които жените 
преобладават, без непременно да има 
каквато и да било обосновка въз основа 
на обективни критерии; следователно 
по-малко жени се заемат работни 
места в научната и техническата 
сфера – едва 29 % от учените и 
инженерите в Европа са жени; това 
води до работа на жените в по-слабо 
оценени и по-ниско платени сектори 
на икономиката;

Or. en

Изменение 16
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Съображение З



AM\894584BG.doc 13/51 PE483.791v01-00

BG

Предложение за резолюция Изменение

З. като има предвид, че според 
експертен анализ разликата в заплащане 
на жените и мъжете започва да става 
видима след завръщането на жената на 
пазара на труда след първия ѝ отпуск по 
майчинство; като има предвид, че по-
бавната, кратка и/или на прекъсвания 
кариера на жените също така води до 
разлика между половете по отношение 
на вноските в личните пенсионни 
сметки, като по този начин се 
увеличава риска от бедност за жените в 
напреднала възраст;

З. като има предвид, че според 
експертен анализ разликата в заплащане 
на жените и мъжете започва да става 
видима след завръщането на жената на 
пазара на труда след първия ѝ отпуск по 
майчинство; като има предвид, че по-
бавната, кратка и/или на прекъсвания 
кариера на жените също така води до 
разлика между половете по отношение 
на вноските в соцалноосигурителните 
системи, като по този начин се 
увеличава риска от бедност за жените в 
напреднала възраст; като има предвид, 
че жените в ЕС са по-засегнати като 
цяло от безработицата в сравнение с 
мъжете (Евростат, 31 януари 
2012 г.);

Or. pt

Изменение 17
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение За (ново)

Предложение за резолюция Изменение

За. като има предвид, че системата 
на заплащане, при която трудовият 
стаж се взема предвид при определяне 
на нивото на заплащане, е 
неблагоприятна за жените, които 
трябва (нееднократно) да прекъсват 
кариерата си поради външни фактори 
като прекъсвания, свързани с 
отглеждането на дете, различни 
професионални предпочитания или 
кратко работно време, и поставя 
тези жени в непрекъснато и 
структурно неблагоприятно
положение;
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Or. es

Изменение 18
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че жените по-често 
се назначават на непълен работен ден, и 
като има предвид, че разликата в 
заплащането на жените и мъжете е 
почти два пъти по-голяма за 
работниците на непълен работен ден в 
сравнение с тези на пълен;

И. като има предвид, че жените по-често 
се назначават на непълен работен ден, и 
като има предвид, че разликата в 
заплащането на жените и мъжете е 
почти два пъти по-голяма за 
работниците на непълен работен ден в 
сравнение с тези на пълен; като има 
предвид, че жените и по-специално 
младите жени съставляват най-
голям брой работници с несигурна 
заетост, особено в частния сектор –
факт, който оказва влияние върху 
техния достъп до обезщетения за 
майчинство, болест и възраст; като 
има предвид, че, тъй като имат право 
на отпуск по майчинство, жените 
често незаконно биват
дискриминирани от своите
работодатели, когато се отнася за 
предоставяне на бонуси за „лоялност“
и „производителност“;

Or. pt

Изменение 19
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Иа (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Иа. като има предвид, че професиите 
и заниманията, в които жените 
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преобладават, се подценяват спрямо 
тези, в които преобладават мъжете, 
без непременно да има каквато и да 
било обосновка въз основа на 
обективни критерии;

Or. es

Изменение 20
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Иб (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Иб. като има предвид, че данните 
сочат, че квалификацията и опита, 
придобити от жените, водят до по-
ниски финансови възнаграждения в 
сравнение с мъжете; като има 
предвид, че в допълнение към
концепцията за „равно заплащане на 
труд с равна стойност“, която не 
трябва да бъде белязана от 
предубеден стереотипен подход, 
обществените роли, които до този 
момент са оказвали значително 
влияние върху образованието и 
заетостта, трябва да бъдат 
преустановени, а образованието може 
и трябва да допринесе за изкореняване 
от обществото на стереотипите във 
връзка с пола; като има предвид освен 
това, че отпускът по майчинство и 
за отглеждане на дете не трябва да 
поражда дискриминация спрямо 
жените на пазара на труда;

Or. es

Изменение 21
Inês Cristina Zuber
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Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че жените 
работят в по-ниско платени отрасли 
или в ниско платени сектори с по-
слабо колективно представителство и 
по-слаби позиции за договаряне;

Й. като има предвид, че 
работодателите във 
феминизираните отрасли и професии 
плащат по-ниски заплати и като има 
предвид, че тези отрасли и професии в 
известен смисъл имат по-слабо 
колективно представителство и по-
слаби позиции за договаряне;

Or. pt

Изменение 22
Andrea Češková

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че жените работят 
в по-ниско платени отрасли или в ниско 
платени сектори с по-слабо колективно 
представителство и по-слаби позиции за 
договаряне;

Й. като има предвид, че жените по-
често работят в по-ниско платени 
отрасли или в ниско платени сектори с 
по-слабо колективно представителство 
и по-слаби позиции за договаряне;

Or. en

Изменение 23
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Ка (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Kа. като има предвид, че данните 
сочат, че квалификацията и опитът, 
придобити от жените, водят до по-
ниски финансови възнаграждения в 
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сравнение с мъжете; като има 
предвид, че в допълнение към 
концепцията за „равно заплащане на 
труд с равна стойност“, която не 
трябва да бъде белязана от 
предубеден стереотипен подход, 
обществените роли, които до този 
момент са оказвали значително 
влияние върху образователните 
пътеки и заетостта, трябва да 
бъдат преустановени; като има 
предвид освен това, че отпускът по 
майчинство и за отглеждане на дете 
не трябва да поражда дискриминация 
спрямо жените на пазара на труда;

Or. es

Изменение 24
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Kб (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Kб. като има предвид, че равенството 
на пенсиите на мъжете и жените е 
поставено като цел;

Or. es

Изменение 25
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Kв (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Kв. като има предвид, че основаното 
на пола цифрово разделение, което 
съществува, определено оказва 
влияние върху заплащането; като има 
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предвид, че ефективното учене през 
целия живот, насочено към 
специфичните потребности на 
жените, е от основно значение за 
предоставянето на възможност на 
хората да се изправят пред 
технологичните и социални промени, 
които настъпват в нашето 
общество;

Or. es

Изменение 26
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Kг (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Kг. като има предвид, че разликата в 
заплащането е дори по-очевидна сред 
жените емигранти, жените с 
увреждания, жените от 
малцинствата и неквалифицираните 
жени;

Or. es

Изменение 27
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Съображение Л

Предложение за резолюция Изменение

Л. като има предвид, че само няколко 
твърдения за дискриминация под 
формата на разлика в заплащането на 
жените и мъжете са успели да стигнат 
до компетентните съдилища4; като има 
предвид, че има много обяснения за 
този недостиг, включително липсата на 

Л. като има предвид, че само няколко 
твърдения за дискриминация под 
формата на разлика в заплащането на 
жените и мъжете са успели да стигнат 
до компетентните съдилища4; като има 
предвид, че има много обяснения за 
този недостиг, включително липсата на 



AM\894584BG.doc 19/51 PE483.791v01-00

BG

информация относно заплащането, 
проблемната база за сравнение и
липсата на лични ресурси на ищците;

информация относно заплащането, 
проблемната база за сравнение и 
липсата на лични ресурси на ищците и 
липсата на надзор и налагане на глоби 
на органите, които пропускат да
публикуват информация относно 
заплатите;

Or. pt

Изменение 28
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Съображение Ла (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ла. като има предвид, че т.нар. 
„мерки за постигане на икономии“, 
които се осъществяват, като се 
отнемат правата на работниците 
главно поради икономическата криза, 
допълнително влошават социалното 
положение на жените и тяхната 
заетост, не на последно място в 
резултат от по-високата 
безработица, намаляването на 
заплатите, съкращаването на 
социалните помощи и прилагането на 
политики, които посягат на 
принципа на колективно договаряне;

Or. pt

Изменение 29
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Ла (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ла. като има предвид, че са от 
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основно значение данните, свързани с 
пола, и една нова правна рамка, която 
отчита разликите между половете, 
давайки възможност за справяне с
причините за дискриминацията в 
заплащането;

Or. es

Изменение 30
Iratxe García Pérez

Предложение за резолюция
Съображение Ма (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Mа. като има предвид, че 
Парламентът неведнъж призовава 
Комисията да предприеме 
инициативи, включително 
преработване на действащото 
законодателство, с цел справяне с 
разликата в заплащането, премахване 
на риска от бедност сред 
пенсионерите и осигуряване на 
приличен стандарт на живот за тях;

Or. es

Изменение 31
Barbara Matera

Предложение за резолюция
Съображение Mа (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Mа. като има предвид, че жените са 
изложени на по-голям риск от 
бедност, когато остареят, поради 
прякото въздействие на разликата в 
заплащането върху разликата в 
пенсиите на мъжете и жените, 
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както и върху по-голямата 
продължителност на техния живот 
спрямо тази на мъжете;

Or. it

Изменение 32
Marina Yannakoudakis

Предложение за резолюция
Параграф 1 – тире 8

Предложение за резолюция Изменение

– санкции, заличава се

Or. en

Изменение 33
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. признава, че един многостепенен, 
многостранен подход изисква силно 
лидерство от страна на Европейския 
съюз в координиране на политиките, 
насърчаване на добрите практики и 
включване на различни участници 
като европейските социални 
партньори с цел създаване на 
общоевропейска стратегия за 
справяне с разликата в заплащането 
между половете;

2. признава, че един многостепенен, 
многостранен подход изисква от 
държавите-членки да насърчават 
добрите практики и да прилагат 
политики за справяне с разликата в 
заплащането между половете;

Or. pt

Изменение 34
Andrea Češková



PE483.791v01-00 22/51 AM\894584BG.doc

BG

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. признава, че един многостепенен, 
многостранен подход изисква силно 
лидерство от страна на Европейския 
съюз в координиране на политиките, 
насърчаване на добрите практики и 
включване на различни участници като 
европейските социални партньори с цел 
създаване на общоевропейска стратегия 
за справяне с разликата в заплащането 
между половете;

2. признава, че има много причини, 
които увеличават разликата в 
заплащането между жените и 
мъжете и следователно признава, че 
един многостепенен, многостранен 
подход изисква силно лидерство от 
страна на Европейския съюз в 
координиране на политиките, 
насърчаване на добрите практики и 
включване на различни участници като 
европейските социални партньори с цел 
създаване на общоевропейска стратегия 
за справяне с разликата в заплащането 
между половете;

Or. en

Изменение 35
Franziska Katharina Brantner

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. признава, че един многостепенен, 
многостранен подход изисква силно 
лидерство от страна на Европейския 
съюз в координиране на политиките, 
насърчаване на добрите практики и 
включване на различни участници като 
европейските социални партньори с цел 
създаване на общоевропейска стратегия 
за справяне с разликата в заплащането 
между половете;

2. признава, че един многостепенен, 
многостранен подход изисква силно 
лидерство от страна на Европейския 
съюз в координиране на политиките, 
насърчаване на добрите практики и 
включване на различни участници като 
европейските социални партньори и 
неправителствени организации с цел 
създаване на общоевропейска стратегия 
за справяне с разликата в заплащането 
между половете;

Or. en
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Изменение 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. призовава държавите членки да 
прилагат и налагат последователно 
спазването на преработената Директива 
2006/54/ЕО, както и да насърчават 
частния сектор да играе по-активна роля 
в намаляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете;

5. призовава държавите-членки да 
прилагат и налагат последователно 
спазването на преработената Директива 
2006/54/ЕО, както и да насърчават 
частния и публичния сектор да играе 
по-активна роля в намаляване на 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете;

Or. fr

Изменение 37
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. призовава държавите членки да 
прилагат и налагат последователно 
спазването на преработената Директива 
2006/54/ЕО, както и да насърчават
частния сектор да играе по-активна 
роля в намаляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете;

5. призовава държавите-членки да 
прилагат и налагат последователно 
спазването на преработената Директива 
2006/54/ЕО, както и да настояват
частния сектор да изпълни дълга си по 
отношение на постигането на 
равенство в заплащането на мъжете 
и жените;

Or. pt

Изменение 38
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 5
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Предложение за резолюция Изменение

5. призовава държавите членки да 
прилагат и налагат последователно 
спазването на преработената Директива 
2006/54/ЕО, както и да насърчават 
частния сектор да играе по-активна роля 
в намаляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете;

5. призовава държавите-членки да 
прилагат и налагат последователно 
спазването на преработената Директива 
2006/54/ЕО, както и да насърчават 
частния сектор да играе по-активна роля 
в намаляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете и да 
позволяват на партньорите да 
договарят планове за равенство 
между мъжете и жените на равнище 
предприятие, на национално и 
европейско равнище; държавите-
членки и Европейската комисия 
следва да насърчават социалните 
партньори, включително 
работодателите, да прилагат 
безпристрастни по отношение на 
пола схеми за оценка на извършения 
труд; да прилагат системи за 
класификация на професиите; и да 
насърчават идеята за работа при
равно заплащане;

Or. en

Изменение 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Предложение за резолюция
Параграф 5б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5б. призовава държавите-членки да 
действат, като самите те дадат 
пример по отношение на борбата с 
неравното заплащане на жените в 
сектора на държавното управление, 
обществените институции и 
обществените предприятия;

Or. fr
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Изменение 40
Silvia Costa

Предложение за резолюция
Параграф 6а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. изтъква, че е важно да се повиши 
равнището на начислените вноски и 
да се удължи тяхната 
продължителност в случай на 
задължителен или доброволен отпуск 
по майчинство или полагане на грижи 
за възрастни и зависими членове на 
семейството;

Or. it

Изменение 41
Licia Ronzulli

Предложение за резолюция
Параграф 6а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. изтъква, че твърде често, освен 
неравенството в заплащането,
жените имат по-малко права и са по-
слабо защитени от своите колеги 
мъже; призовава Комисията и Съвета 
да последват резолюцията на 
Европейския парламент от 20 
октомври 2010 г. за подобряване на 
безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки;

Or. it
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Изменение 42
Silvia Costa

Предложение за резолюция
Параграф 6б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6б. призовава за приемане на 
безплатни системи или системи с 
ниски разходи за определяне на 
периодите на осигуряване, предвид 
факта, че често са налице
прекъсвания в професионалния живот 
на жените;

Or. it

Изменение 43
Edit Bauer

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства инициативата на 
Комисията за Европейски ден на 
равностойното заплащане, който бе 
въведен за първи път на 5 март 2011 г.;

7. приветства инициативата на 
Комисията за Европейски ден на 
равностойното заплащане, който бе 
въведен за първи път на 5 март 2011 г. и 
се проведе за втори път на 2 март
2012 г.;

Or. en

Изменение 44
Andrea Češková

Предложение за резолюция
Параграф 7a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. отбелязва, че не следва да се 
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толерира разликата в заплащането 
поради всякакви други фактори като 
раса, етническа принадлежност, 
сексуална ориентация и религия;

Or. en

Изменение 45
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Параграф 8а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. изтъква значението на данните за 
измерване на влиянието на кризата 
по отношение на разликите в 
заплащането и условията на труд на 
жените, като не на последно място 
бъдат взети под внимание равнищата
на заплатите, процентът на 
съкращенията и закритите 
предприятия, броят на работниците 
с просрочени възнаграждения и броят
на предприятията, които прилагат 
схеми за съкращения;

Or. pt

Изменение 46
Andrea Češková

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. настоятелно призовава 
държавите-членки с най-голяма 
разлика в заплащането на мъжете и 
жените да работят в тясно 
сътрудничество с държавите-членки
с най-малка разлика в заплащането с 
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оглед споделяне и развитие на най-
добрите практики;

Or. en

Изменение 47
Licia Ronzulli

Предложение за резолюция
Параграф 9а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9а. призовава Комисията и 
държавите-членки да се 
противопоставят на неравенството 
в заплащането между половете във 
всички политики на ЕС и национални 
програми;

Or. it

Изменение 48
Andrea Češková

Предложение за резолюция
Параграф 9б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9б. предлага държавите-членки да 
определят първенец по равно 
заплащане, който да наблюдава 
положението в отделните държави-
членки и да докладва на 
националните парламенти и на 
Европейския парламент относно 
постигнатия напредък;

Or. en
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Изменение 49
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. призовава Комисията да 
преразгледа Директивата на Съвета 
относно Рамковото споразумение за 
работа при непълно работно време с 
цел намаляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете;

заличава се

Or. pt

Изменение 50
Inês Cristina Zuber

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. насърчава социалните партньори да 
поемат своята отговорност за 
създаването на по-равнопоставена по 
отношение на половете структура на 
заплащане;

11. насърчава социалните партньори да 
поемат своята отговорност за 
създаването на по-равнопоставена по 
отношение на половете структура на 
заплащане, като по-високите заплати 
бъдат взети за отправна точка;

Or. pt

Изменение 51
Angelika Werthmann

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. насърчава социалните партньори да 
поемат своята отговорност за 

11. насърчава социалните партньори да 
поемат своята отговорност за 
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създаването на по-равнопоставена по 
отношение на половете структура на 
заплащане;

създаването на по-равнопоставена по 
отношение на половете структура на 
заплащане; да осигурят курсове за 
обучение във връзка с уменията за 
договаряне, включително договаряне
на заплащането; да насърчават 
осведомеността във връзка с равното 
заплащане на първа инстанция с оглед 
въвеждане на задължителни одити 
на заплащането; да укрепват 
позициите на жените в рамките на 
структурата на социалното 
партньорство, по-специално на 
постовете, свързани с вземане на 
решения;

Or. en

Изменение 52
Franziska Katharina Brantner

Предложение за резолюция
Параграф 11a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11a. призовава Европейската комисия 
да включи нарушенията на принципа 
за равно заплащане в приложното 
поле на хоризонтална директива 
относно колективната правна 
защита и призовава държавите-
членки да осигурят възможност за 
такава колективна защита като 
средство за отделните лица и/или 
заинтересовани организации, като 
неправителствени организации и 
профсъюзи, да завеждат дела от 
името на или в подкрепа на ищци в 
съдопроизводства, както и да 
предоставят на неправителствените 
организации и на профсъюзите правни 
становища за представителство на 
жертвите на дискриминация и в 
административни производства;
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Or. en

Изменение 53
Franziska Katharina Brantner

Предложение за резолюция
Параграф 11б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11б. подчертава, че само много малък 
брой искове във връзка с 
дискриминация в заплащането на 
мъжете и жените са стигнали до 
компетентните (обикновени или 
административни) съдилища, счита, 
че следва да се измести тежестта на 
доказателствата;

Or. en

Изменение 54
Britta Thomsen

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. призовава профсъюзните 
организации и организациите на 
работодателите да разработят съвместно 
инструменти за обективна оценка на 
извършения труд с цел да се намали 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете;

12. призовава държавите-членки и 
профсъюзните организации и 
организациите на работодателите да 
разработят съвместно инструменти за 
обективна оценка на извършения труд с 
цел да се намали разликата в 
заплащането на жените и мъжете;

Or. en

Изменение 55
Britta Thomsen
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Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. насърчава държавите-членки да 
определят цели, стратегии и срокове 
за намаляване на разликата в 
заплащането на мъжете и жените и 
да уеднаквят заплащането за равен
труд и за труд с равна стойност;

Or. en

Изменение 56
Andrea Češková

 Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 1, параграф 1, тире 1

Препоръка Изменение

– разликата в заплащането на мъжете и 
жените, чието определението не трябва 
да обхваща само брутното почасово 
заплащане, а е необходимо да се прави 
разлика между нерегулираната и 
„нетната“ разлика в заплащането на 
мъжете и жените;

– разликата в заплащането на мъжете и 
жените, чието определението не трябва 
да обхваща само брутното почасово 
заплащане, а е необходимо да се прави 
разлика между нерегулираната и 
„нетната“ разлика в заплащането на 
мъжете и жените, както и разлика 
между секторите;

Or. en

Изменение 57
Iratxe García Pérez

 Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 1, параграф 1, тире 3a (ново)

Препоръка Изменение

– разлика в размера на пенсиите (в 
различни стълбове на пенсионната 
система, напр. при 
разходопокривните системи, 
професионалните пенсии, като 
продължаване на разликата в 
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заплащането след пенсиониране);

Or. es

Изменение 58
Inês Cristina Zuber

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 1, параграф 1, тире 3a (ново )

Препоръка Изменение

– труд, който се третира като 
„равен“ (в отделни категории 
професии);

Or. pt

Изменение 59
Britta Thomsen

 Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 1, параграф 1, тире 3a (ново)

Препоръка Изменение

– труд с еднаква стойност, така че да 
се посочват съответните фактори;

Or. en

Изменение 60
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 1, параграф 1, тире 3б (ново)

Препоръка Изменение

– работодател, така че различните 
отдели в дадена дирекция, която 
отговаря за заплащането на 
служителите (и за евентуално 
неравенство в заплащането), да се 
считат за един и същи работодател;

Or. en
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Изменение 61
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 1, параграф 1, тире 3в (ново)

Препоръка Изменение

– сделки и колективни договори –
следва да се поясни, че професиите, 
свързани с различни колективни 
договори и различни сделки, могат да 
се съпоставят в съда, при условие че 
тези професии са сравними като 
равен труд или труд с равна 
стойност;

Or. en

Изменение 62
Inês Cristina Zuber

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 1

Препоръка Изменение

2.1. Липсата на информация и 
осведоменост сред работодателите и 
служителите относно съществуването 
на възможни разлики в заплащането в 
техните предприятия, както и 
тяхното неосведоменост подкопават 
прилагането на принципа, заложен в 
Договора и в действащото 
законодателство.

2.1. Наличието на разлика в 
заплащането на мъжете и жените е 
източник на печалба за 
работодателите. Обществото като 
цяло обаче, както и самите 
работници често не са наясно с този 
факт. Липсата на информация относно 
съществуването на или възможни 
разлики в заплащането в дадено 
предприятие, както и 
неосведомеността подкопават 
прилагането на принципа, заложен в 
Договора и в действащото 
законодателство.

Or. pt

Изменение 63
Iratxe García Pérez

Приложение към проекта на предложение за резолюция
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Препоръка 2, параграф 2

Препоръка Изменение

2.2. Като признаят липсата на точни, 
сравними и последователни 
статистически данни, включително 
разликата в заплащането между 
половете при непълно работно време и 
съществуващите по-ниски равнища на 
заплащане на жените, особено сред 
професиите, в които традиционно 
преобладават жени, държавите членки
следва да отчетат в пълна степен 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете в своите социални политики и 
да я третират като сериозен проблем.

2.2. Като признаят липсата на точни, 
сравними и последователни 
статистически данни, включително 
разликата в заплащането между 
половете при непълно работно време, 
разлика в размера на пенсиите между 
половете и съществуващите по-ниски 
равнища на заплащане на жените, 
особено сред професиите, в които 
традиционно преобладават жени, 
държавите-членки следва да отчетат в 
пълна степен разликата в заплащането 
на жените и мъжете в своите социални 
политики и да я третират като сериозен 
проблем.

Or. es

Изменение 64
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 3

Препоръка Изменение

2.3. Поради това е от съществено 
значение редовните одити на 
заплащането, както и достъпната 
информация за резултатите от тях, 
да станат задължителни за 
предприятията (например в 
предприятия с най-малко 100 
служители и когато поне 10 % от 
служителите са жени). Същото 
изискване следва да важи и за 
информацията относно 
възнагражденията, които са в 
допълнение към заплащането. Тази 
информация следва да бъде достъпна 
за служителите, синдикатите и 
съответните органи (например 
инспекциите по труда, органите по 

заличава се
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въпросите на равенството).

Or. en

Изменение 65
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 3

Препоръка Изменение

2.3. Поради това е от съществено 
значение редовните одити на 
заплащането, както и достъпната 
информация за резултатите от тях, да 
станат задължителни за предприятията 
(например в предприятия с най-малко 
100 служители и когато поне 10 % от 
служителите са жени). Същото 
изискване следва да важи и за 
информацията относно 
възнагражденията, които са в 
допълнение към заплащането. Тази 
информация следва да бъде достъпна 
за служителите, синдикатите и 
съответните органи (например 
инспекциите по труда, органите по 
въпросите на равенството).

2.3. Поради това е от съществено 
значение редовните одити на 
заплащането, както и публикуването на 
резултатите от тях, да станат 
задължителни за предприятията 
(например в предприятия с най-малко 
30 служители и поне 10 % от 
служителите от всеки пол). Същото 
изискване следва да важи и за 
информацията относно 
възнагражденията, които са в 
допълнение към заплащането.

Or. en

Изменение 66
Andrea Češková

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 3

Препоръка Изменение

2.3. Поради това е от съществено 
значение редовните одити на 
заплащането, както и достъпната 
информация за резултатите от тях, да 
станат задължителни за предприятията 
(например в предприятия с най-малко 
100 служители и когато поне 10 % от 
служителите са жени). Същото 

2.3. Поради това е от съществено 
значение редовните одити на 
заплащането, както и достъпната 
информация за резултатите от тях, като 
се взема под внимание защитата на 
личните данни, да станат доброволни
за предприятията (например в 
предприятия с най-малко 100 служители 
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изискване следва да важи и за 
информацията относно 
възнагражденията, които са в 
допълнение към заплащането. Тази 
информация следва да бъде достъпна за 
служителите, синдикатите и 
съответните органи (например 
инспекциите по труда, органите по 
въпросите на равенството).

и когато поне 10 % от служителите са 
жени). Същото изискване може да важи 
и за информацията относно 
възнагражденията, които са в 
допълнение към заплащането. Тази 
информация следва да бъде достъпна за 
служителите, синдикатите и 
съответните органи (например 
инспекциите по труда, органите по 
въпросите на равенството).

Or. en

Изменение 67
Andrea Češková

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 4

Препоръка Изменение

2.4. Работодателите следва да 
предоставят на служителите и техните 
представители резултати под формата 
на статистика на възнагражденията, 
разбита по полове. Тези данни следва да 
бъдат събирани на отраслово и 
национално равнище във всяка държава 
членка.

2.4. Работодателите следва да 
предоставят на служителите и техните 
представители резултати под формата 
на статистика на възнагражденията, 
разбита по полове, но като се взема 
под внимание защитата на личните 
данни. Тези данни следва да бъдат 
събирани на отраслово и национално 
равнище във всяка държава-членка.

Or. en

Изменение 68
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 5

Препоръка Изменение

2.5. Необходимо е да се въведе 
изискване работодателите да 
приемат политика на прозрачност
във връзка с определянето и 
структурите на заплащане, 
включително допълнителни 
възнаграждения, бонуси и други 

заличава се
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придобивки, които са част от 
възнаграждението.

Or. en

Изменение 69
Siiri Oviir

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 5a (нов)

Препоръка Изменение

2.5a. Заплащането на служителите в 
национални или местни органи, 
включително допълнителни 
възнаграждения, бонуси и други 
придобивки, които са част от 
възнаграждението, следва да се 
оповестява публично.

Or. et

Изменение 70
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 2, параграф 5a (нов)

Препоръка Изменение

2.5a. Когато статистиката на 
възнагражденията показва групови 
или индивидуални разлики в 
заплащането въз основа на пола, 
работодателите са длъжни да 
извършат допълнителен анализ на 
тези разлики и да предприемат 
действия за тяхното премахване. 

Or. en

Изменение 71
Andrea Češková

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 3, параграф 1
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Препоръка Изменение

3.1. Концепцията за стойността на труда 
трябва да се основава на 
квалификацията, уменията или 
отговорността, като се наблегне на 
качеството на труда, с цел насърчаване 
на равните възможности между мъжете 
и жените и не следва да бъде белязана 
от стереотипен подход, неблагоприятен 
за жените, като например поставяне на 
акцент върху физическата сила, а не 
върху междуличностните умения или 
поеманата отговорност. По тази 
причина жените следва да получават 
информация, подкрепа и/или обучение 
по договаряне на заплащането, 
класификация на професиите и 
равнище на заплащане. От отраслите и 
предприятията трябва да може да се 
изисква да проверят дали техните 
системи за класификация на професиите 
отразяват социалното измерение на пола 
по необходимия начин и да се направят 
необходимите корекции.

3.1 Концепцията за стойността на труда 
трябва да се основава на 
квалификацията, уменията или 
отговорността, като се наблегне на 
качеството на труда, с цел насърчаване 
на равните възможности между мъжете 
и жените и не следва да бъде белязана 
от стереотипен подход, неблагоприятен 
за жените, като например поставяне на 
акцент върху физическата сила, а не 
върху междуличностните умения или 
поеманата отговорност. По тази 
причина жените следва да получават 
вярна информация относно 
съответната категория на 
заплащане, подкрепа и/или обучение по 
договаряне на заплащането, 
класификация на професиите и равнище 
на заплащане. От отраслите и 
предприятията трябва да може да се 
изисква да проверят дали техните 
системи за класификация на професиите 
отразяват социалното измерение на пола 
по необходимия начин и да се направят 
необходимите корекции.

Or. en

Изменение 72
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 3, параграф 1

Препоръка Изменение

3.1. Концепцията за стойността на труда 
трябва да се основава на 
квалификацията, уменията или
отговорността, като се наблегне на 
качеството на труда, с цел насърчаване 
на равните възможности между мъжете 
и жените и не следва да бъде белязана 
от стереотипен подход, неблагоприятен 
за жените, като например поставяне на 

3.1. Концепцията за стойността на труда 
трябва да се основава на 
квалификацията, уменията и
отговорността, като се наблегне на 
качеството на труда, с цел насърчаване
на равните възможности между мъжете 
и жените и не следва да бъде белязана 
от стереотипен подход, неблагоприятен 
за жените, като например поставяне на 
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акцент върху физическата сила, а не 
върху междуличностните умения или 
поеманата отговорност. По тази 
причина жените следва да получават 
информация, подкрепа и/или обучение 
по договаряне на заплащането, 
класификация на професиите и равнище 
на заплащане. От отраслите и 
предприятията трябва да може да се 
изисква да проверят дали техните 
системи за класификация на професиите 
отразяват социалното измерение на пола 
по необходимия начин и да се направят 
необходимите корекции.

акцент върху физическата сила, а не 
върху междуличностните умения или 
поеманата отговорност. По тази 
причина жените следва да получават 
информация, подкрепа и/или обучение 
по договаряне на заплащането, 
класификация на професиите и равнище 
на заплащане. От отраслите и 
предприятията трябва да може да се 
изисква да проверят дали техните 
системи за класификация на професиите 
отразяват социалното измерение на пола 
по необходимия начин и да се направят 
необходимите корекции.

Or. en

Изменение 73
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 3, параграф 1a (нов)

Препоръка Изменение

3.1a. Практиката за оценка на 
работата или за създаване на 
системи за класификация на 
професиите следва да включва 
неутрално спрямо пола използване на 
концепцията за стойност, като по 
този начин се гарантира, че 
професиите, включващи отговорност 
към хората, следва да се считат за 
такива с равна стойност спрямо 
тези, включващи отговорност към 
материални или финансови ресурси.

Or. en

Изменение 74
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 3, параграф 2
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Препоръка Изменение

3.2. Инициативата на Комисията следва 
да прикани държавите членки да 
въведат класификация на професиите в 
съответствие с принципа на равенство 
между мъжете и жените, която да дава 
възможност както на работодателите, 
така и на служителите да констатират 
възможна дискриминация в 
заплащането, основаваща се на 
предубедено определяне на равнището 
на заплащане.
Съблюдаването на националното 
законодателство и традиции, свързани 
със системата на колективните трудови 
правоотношения, остава важно. 
Подобни елементи за оценка и 
класификация на работата също 
следва да бъдат прозрачни и да са на 
разположение на всички 
заинтересовани страни, както и на 
инспекциите по труда и органите по 
въпросите на равенството,

3.2. Инициативата на Комисията следва 
да прикани държавите-членки да 
въведат класификация на професиите в 
съответствие с принципа на равенство 
между мъжете и жените, която да дава 
възможност както на работодателите, 
така и на служителите да констатират 
възможна дискриминация в 
заплащането, основаваща се на 
предубедено определяне на равнището 
на заплащане.
Съблюдаването на националното 
законодателство и традиции, свързани 
със системата на колективните трудови 
правоотношения, остава важно,

Or. en

Изменение 75
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 3, параграф 2

Препоръка Изменение

3.2. Инициативата на Комисията следва 
да прикани държавите членки да 
въведат класификация на професиите в 
съответствие с принципа на равенство 
между мъжете и жените, която да дава 
възможност както на работодателите, 
така и на служителите да констатират 
възможна дискриминация в 
заплащането, основаваща се на 
предубедено определяне на равнището 
на заплащане. Съблюдаването на 
националното законодателство и 

3.2. Инициативата на Комисията следва 
да насърчи държавите-членки да 
въведат класификация на професиите в 
съответствие с принципа на равенство 
между мъжете и жените, която да дава 
възможност както на работодателите, 
така и на служителите да констатират 
възможна дискриминация в 
заплащането, основаваща се на 
предубедено определяне на равнището 
на заплащане. Съблюдаването на 
националното законодателство и 
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традиции, свързани със системата на 
колективните трудови правоотношения, 
остава важно.  Подобни елементи за 
оценка и класификация на работата 
също следва да бъдат прозрачни и да са 
на разположение на всички 
заинтересовани страни, както и на 
инспекциите по труда и органите по 
въпросите на равенството.

традиции, свързани със системата на 
колективните трудови правоотношения, 
остава важно.  Подобни елементи за 
оценка и класификация на работата 
също следва да бъдат прозрачни и да са 
на разположение на всички 
заинтересовани страни, както и на 
инспекциите по труда и органите по 
въпросите на равенството.

Or. en

Изменение 76
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 3, параграф 4

Препоръка Изменение

3.4. Една неутрална спрямо пола оценка 
на работата следва да се основава на 
системите за класифициране и 
организиране на персонала и на 
работата, както и на професионалния 
опит и производителността, оценена 
преди всичко от гледна точка на 
качеството, за може да се използва като 
източник на информация и системи за 
оценка за определяне на 
възнаграждението, като се съблюдават 
принципите на прозрачност и 
съпоставимост.

3.4. Една неутрална спрямо пола оценка 
на работата следва да се основава на 
системите за класифициране и 
организиране на персонала и на 
работата, както и на професионалния 
опит и производителността, оценена 
преди всичко от гледна точка на 
качеството, като образование и друга 
квалификация, изисквания за 
умствени и физически способности, 
отговорност за човешки и 
материални ресурси, за може да се 
използва като източник на информация 
и системи за оценка за определяне на 
възнаграждението, като се съблюдават 
принципите на прозрачност и 
съпоставимост.

Or. en

Изменение 77
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 4
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Препоръка Изменение

Органите за насърчаване и съблюдаване 
на равнопоставеността следва да играят 
по-голяма роля за намаляване на 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете. Тези органи следва да бъдат 
оправомощени да наблюдават, 
докладват и, когато е възможно, да 
налагат по-ефективното и по-
независимо спазване на 
законодателството за равенството 
между половете, както и да бъдат 
добре финансирани. Член 20 от 
Директива 2006/54/ЕО следва да бъде 
преразгледан, така че да подсили 
мандата на органите чрез:
– подпомагане и консултиране на 
жертвите на дискриминация в 
заплащането;
– осигуряване на независими 
проучвания, свързани с разликата в 
заплащането;
– публикуване на независими доклади и 
отправяне на препоръки по всички 
въпроси, свързани с дискриминация в 
заплащането;
– законови правомощия да започване 
на собствено разследване от тяхна 
страна;
– законови правомощия за налагане на 
санкции в случаи на нарушаване на 
принципа на равно заплащане на 
еднакъв труд и/или за завеждане на 
съдебни дела за дискриминация в 
заплащането;
– осигуряване на специално обучение за 
социалните партньори и адвокатите, 
съдиите и омбудсманите, основано на 
набор от аналитични инструменти и 
целеви мерки, които да бъдат 
използвани или при изготвянето на 
договори, или при проверка за спазване 
на правилата и прилагане на политиките 
за справяне с разликата в заплащането, 
както и осигуряване на курсове и 
материали за обучение на 

Органите за насърчаване и съблюдаване 
на равнопоставеността следва да играят 
по-голяма роля за намаляване на 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете. Тези органи следва да бъдат 
оправомощени да наблюдават и 
докладват. Член 20 от Директива 
2006/54/ЕО следва да бъде 
преразгледан, така че да подсили 
мандата на органите чрез:
– подпомагане и консултиране на 
жертвите на дискриминация в 
заплащането;
– осигуряване на независими 
проучвания, свързани с разликата в 
заплащането;
– публикуване на независими доклади и 
отправяне на препоръки по всички 
въпроси, свързани с дискриминация в 
заплащането;
– осигуряване на специално обучение за 
социалните партньори и адвокатите, 
съдиите и омбудсманите, основано на 
набор от аналитични инструменти, 
които да бъдат използвани или при 
изготвянето на договори, или при 
проверка за спазване на правилата и 
прилагане на политиките за справяне с 
разликата в заплащането, както и 
осигуряване на курсове и материали за 
обучение на работодателите по 
недискриминационно оценяване на 
работата.
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работодателите по недискриминационно 
оценяване на работата.

Or. en

Изменение 78
Franziska Katharina Brantner

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 4, параграф 1, тире 5a (ново)

Препоръка Изменение

– законови правомощия за колективна 
защита, включително групови 
действия (искове от името на членове 
на група), колективни дела 
(множество искове) и колективен иск
(от името на неопределена група);

Or. en

Изменение 79
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 5, параграф 2

Препоръка Изменение

Отговорността на професионалните 
съюзи следва да се увеличи, докато 
управлението може да играе важна роля 
не само по отношение да равното 
заплащане, но също така и за 
създаването на климат в подкрепа на 
равното поделяне на отговорностите по 
грижите и израстването в кариерата 
както за работещите мъже, така и за 
работещите жени.

Управлението може да играе важна роля 
не само по отношение да равното 
заплащане, но също така и за 
създаването на климат в подкрепа на 
равното поделяне на отговорностите по 
грижите и израстването в кариерата 
както за работещите мъже, така и за 
работещите жени.

Or. en

Изменение 80
Britta Thomsen

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 5, параграф 3a (нов)
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Препоръка Изменение

С цел да се насърчи равното 
заплащане за труд с равна стойност,
предлагаме Комисията да изготви 
оперативно практическо ръководство 
за използване на социален диалог в 
предприятията и държавите-членки. 
Това ръководство следва да включва 
насоки и полезни критерии за вземане 
на решения относно стойността на 
труда и за сравняване на професии. То 
също така следва да включва 
предложения във връзка с
възможните методи за оценка на 
професиите.

Or. en

Изменение 81
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 6, параграф 1, тире 2

Препоръка Изменение

- специфични политики, които да 
направят възможно съчетаването на 
професионалния със семейния и личния 
живот, обхващащи грижите за децата и 
други грижи, гъвкава организация на 
работата и на работното време, както и 
майчинство, бащинство, родителски 
отпуск и отпуск по семейни причини,

- специфични политики, които да 
направят възможно съчетаването на 
професионалния със семейния и личния 
живот, обхващащи грижите за децата и 
други грижи, гъвкава организация на 
работата и на работното време, както и 
достъпно, приемливо и устойчиво 
майчинство, бащинство, родителски 
отпуск и отпуск по семейни причини,

Or. en

Изменение 82
Iratxe García Pérez

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 6, параграф 1, тире 2
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Препоръка Изменение

- специфични политики, които да 
направят възможно съчетаването на 
професионалния със семейния и личния 
живот, обхващащи грижите за децата и 
други грижи, гъвкава организация на 
работата и на работното време, както и 
майчинство, бащинство, родителски 
отпуск и отпуск по семейни причини;

- специфични политики, които да 
направят възможно съчетаването на 
професионалния със семейния и личния 
живот, обхващащи 
висококачествените и достъпни 
грижи за децата и грижи за други 
зависими лица, както и други грижи, 
гъвкава организация на работата и на 
работното време, както и майчинство, 
бащинство, родителски отпуск и отпуск 
по семейни причини;

Or. es

Изменение 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková, 

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 6, параграф 1, тире 3

Препоръка Изменение

- конкретни положителни действия (по 
силата на член 157, параграф 4 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз) за отстраняване на 
причините за разликата в заплащането и 
разделението на половете, които да се 
прилагат от социалните партньори и от 
организациите за равни възможности на 
различни нива, както договорни, така и 
секторни, като например: насърчаване 
на трудовите договори за борба с 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разследвания във връзка с 
равното заплащане, определяне на 
качествени и количествени цели и 
сравнителен анализ, както и подкрепа за 
обмена на най-добри практики.

- конкретни действия (по силата на член 
157, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз) 
за отстраняване на причините за 
разликата в заплащането и разделението 
на половете, които да се прилагат от 
социалните партньори и от 
организациите за равни възможности на 
различни нива, както договорни, така и 
секторни, като например: насърчаване 
на трудовите договори за борба с 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разследвания във връзка с 
равното заплащане на равен труд, 
определяне на качествени и 
количествени цели и сравнителен 
анализ, както и подкрепа за обмена на 
най-добри практики.

Or. en

Изменение 84
Andrea Češková
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Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 6, параграф 1, тире 4

Препоръка Изменение

- клауза в обществените поръчки, 
изискваща зачитане на равенството
между половете и равното заплащане.

- клауза в обществените поръчки, 
изискваща зачитане на равенството 
между половете и равното заплащане за
равен труд.

Or. en

Изменение 85
Iratxe García Pérez

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 7, параграф 1, тире 4a (ново)

Препоръка Изменение

– изготвяне на специфични насоки за 
наблюдение на разликите в 
контекста на колективното 
договаряне, които следва да бъдат на 
разположение на сайт в интернет, 
преведени на различни езици и 
достъпни за всички.

Or. es

Изменение 86
Marina Yannakoudakis

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 8

Препоръка Изменение

8.1. По различни причини 
законодателството в тази област 
очевидно е по-малко ефективно и, 
като се има предвид, че цялостният 
проблем не може да бъде разрешен 
единствено по законодателен път, 
Комисията и държавите членки 
следва да подсилят действащото 
законодателство с подходящ вид 

Следва да се припомни, че по силата на 
Директива 2006/54/ЕО държавите-
членки вече са задължени да 
предоставят компенсация или 
обезщетение (член 18), както и да 
налагат санкции (член 25).
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ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.
8.2. Важно е държавите членки да 
предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че нарушаването на 
принципа на равно заплащане за 
еднакъв труд или труд с еднаква 
стойност подлежи на съответни 
санкции съгласно действащите 
правни разпоредби.
8.3. Следва да се припомни, че по силата 
на Директива 2006/54/ЕО държавите 
членки вече са задължени да 
предоставят компенсация или 
обезщетение (член 18), както и да 
налагат санкции (член 25). Въпреки 
това, тези разпоредби не са 
достатъчни, за да предотвратят 
нарушаването на принципа за 
равното заплащане. Поради тази 
причина се предлага да се проведе 
проучване на осъществимостта, 
ефективността и въздействието на 
въвеждането на възможни санкции, 
като например:  санкции, които 
трябва да включват изплащане на 
компенсация на жертвата;-
административни глоби (например в 
случай, че не е изпратено уведомление 
или задължително съобщение, или 
липсва анализ и оценка на 
статистиката на 
възнагражденията, разбити по пол 
(съгласно Препоръка 2)), налагани от 
инспекцията по труда или от 
компетентните органи по 
равнопоставеността; -
дисквалифициране от обществени 
помощи, субсидии (включително 
финансиране от ЕС, управлявано от 
държавите членки) и от процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
както вече предвиждат Директиви 
2004/17/ЕО1 и 2004/18/EО2 относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en
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Изменение 87
Inês Cristina Zuber

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 8, параграф 2a (нов)

Препоръка Изменение

8.2a. Въпреки действащото 
законодателство, често проверките и 
наказателните действия съвсем не са 
достатъчни, когато се отнася за 
принципа на равно заплащане. Тези 
въпроси трябва да се разглеждат 
приоритетно, като на 
компетентните агенции и органи 
трябва да се осигуряват 
необходимите технически и 
финансови ресурси. 

Or. pt

Изменение 88
Inês Cristina Zuber

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 8, параграф 3, тире 3

Препоръка Изменение

- дисквалифициране от обществени 
помощи, субсидии (включително 
финансиране от ЕС, управлявано от 
държавите членки) и от процедури за 
възлагане на обществени поръчки, 
както вече предвиждат Директиви 
2004/17/ЕО1 и 2004/18/EО2 относно 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки. 

заличава се

Or. pt

                                               
1 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
2 OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
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Изменение 89
Franziska Katharina Brantner

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 8, параграф 3, тире 3a (ново)

Препоръка Изменение

– установяване на нарушителите, 
които следва да се оповестяват 
публично;

Or. en

Изменение 90
Iratxe García Pérez

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 8, параграф 3, тире 3a (ново)

Препоръка Изменение

– установяване на нарушителите, 
които следва да се оповестяват 
публично;

Or. es

Изменение 91
Inês Cristina Zuber

Приложение към проекта на предложение за резолюция
Препоръка 9, параграф 1

Препоръка Изменение

9.1. Областта, в която е необходимо 
незабавно действие, е свързана с 
факта, че ощетяването по 
отношение на заплащането изглежда 
е свързано с работата на непълно 
работно време. Това изисква оценка и 
евентуално преразглеждане на 
Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 
декември 1997 г. относно Рамковото 
споразумение за работа при непълно 
работно време, сключено между 
Съюза на конфедерациите на 

заличава се
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индустриалците и на 
работодателите в Европа (UNICE), 
Европейския център на 
предприятията с държавно участие 
(CEEP) и Европейската конфедерация 
на профсъюзите (ЕКП) –
Приложение: Рамковото 
споразумение за работа при непълно 
работно време предвижда равно 
третиране на работниците на пълно 
и непълно работно време, както и по-
целенасочени и ефективни действия в 
колективните трудови договори.

Or. pt


