
AM\911748BG.doc PE494.805v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

2012/2150(INI)

7.9.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 32

Проектостановище
Barbara Matera
(PE494472v01-00)

относно Европейския семестър за координация на икономическите 
политики: изпълнение на приоритетите за 2012 г.
(2012/2150(INI))



PE494.805v01-00 2/21 AM\911748BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\911748BG.doc 3/21 PE494.805v01-00

BG

Изменение 1
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъде 
постигната целта, заложена в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да 
се увеличи участието на жените на 
пазара на труда до 75%, тъй като това 
ще отключи голям неизползван 
потенциал, особено в сферата на 
науката и технологиите, и би 
допринесло за икономическа 
ефективност и увеличена 
производителност;

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъдат 
насърчени повече жени да участват
на пазара на труда, тъй като това ще 
отключи голям неизползван потенциал, 
особено в сферата на науката и 
технологиите, и би допринесло за 
икономическа ефективност и увеличена 
производителност;

Or. en

Изменение 2
Антония Първанова

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъде 
постигната целта, заложена в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да се 
увеличи участието на жените на пазара 
на труда до 75%, тъй като това ще 
отключи голям неизползван потенциал, 
особено в сферата на науката и 
технологиите, и би допринесло за 
икономическа ефективност и увеличена 
производителност;

A. като има предвид, че по време на 
икономическа криза укрепването на 
положението на жените на пазара на 
труда, както и на тяхната 
икономическа независимост, е не само 
морално задължение, но и 
икономическа необходимост; и като 
има предвид, че трябва да се положат 
големи усилия, за да бъде постигната 
водещата цел, заложена в стратегията 
„ЕС 2020“, а именно да се увеличи 
участието на жените на пазара на труда 
до 75%, тъй като това ще отключи голям 
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неизползван потенциал, особено в 
сферата на науката и технологиите, и би 
допринесло за икономическа 
ефективност и увеличена 
производителност;

Or. en

Изменение 3
Mojca Kleva

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъде 
постигната целта, заложена в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да се 
увеличи участието на жените на пазара 
на труда до 75%, тъй като това ще 
отключи голям неизползван потенциал, 
особено в сферата на науката и 
технологиите, и би допринесло за 
икономическа ефективност и увеличена 
производителност;

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия за справяне с 
пречките, които не позволяват равен 
относителен дял на икономически 
активните лица сред мъжете и 
жените, за да бъде постигната целта, 
заложена в стратегията „ЕС 2020“, а 
именно да се увеличи участието на 
жените на пазара на труда до 75%, тъй 
като това ще отключи голям 
неизползван потенциал, особено в 
сферата на науката и технологиите, и би 
допринесло за икономическа 
ефективност и увеличена 
производителност;

Or. en

Изменение 4
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъде 

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъдат 
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постигната целта, заложена в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да се 
увеличи участието на жените на пазара 
на труда до 75%, тъй като това ще 
отключи голям неизползван потенциал, 
особено в сферата на науката и 
технологиите, и би допринесло за 
икономическа ефективност и увеличена 
производителност;

постигнати целите, заложени в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да се 
увеличи участието на жените на пазара 
на труда до 75%, тъй като това ще 
отключи голям неизползван потенциал, 
особено в сферата на науката и 
технологиите, и би допринесло за 
икономическа ефективност и увеличена 
производителност, и също така ще 
помогне поне на 20 милиона души, 
живеещи в бедност и социално 
изключване или застрашени от това, 
като се обръща внимание на 
специфичното положение на жените 
и мъжете;

Or. en

Изменение 5
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъде 
постигната целта, заложена в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да се 
увеличи участието на жените на 
пазара на труда до 75%, тъй като това 
ще отключи голям неизползван 
потенциал, особено в сферата на 
науката и технологиите, и би 
допринесло за икономическа 
ефективност и увеличена 
производителност;

A. като има предвид, че трябва да се 
положат големи усилия, за да бъде 
постигната целта, заложена в 
стратегията „ЕС 2020“, а именно да се 
увеличи пригодността за заетост, 
както на мъжете, така и на жените
(на възраст между 20 и 64 години), до 
75%, тъй като това  а) ще отключи 
голям неизползван потенциал, особено в 
сферата на науката и технологиите, б) 
ще предотврати социалното 
изключване на жени и в) ще допринесе
за икономическа ефективност,
увеличена производителност и за по-
голяма данъчна основа, в случай че 
разликата в заплащането на жените 
и мъжете бъде намалена,

Or. en
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Изменение 6
Антония Първанова

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А а (нов)

Проектостановище Изменение

А а) като има предвид, че бъдещата 
икономическа конкурентоспособност 
и просперитет на Европа зависят 
изключително много от нейната 
способност изцяло да използва 
трудовите си ресурси, включително 
по-голямото участие на жените на 
пазара на труда и по-добрия достъп за 
тях до висококвалифицирани работни 
места; като има предвид, че един от 
приоритетите на стратегията 
„Европа 2020“ е да се наемат повече 
жени на работа, така че до 2020 г. да 
се достигне равнище на заетост сред 
жените от 75%; като има предвид, че 
сравнително повече жени, отколкото 
мъже, работят на непълен работен 
ден или на временни договори и 
следователно могат по-лесно да 
бъдат съкратени в периоди на криза, 
както и че съществува риск 
настоящата рецесия да забави 
прогреса или дори да обърне посоката 
на напредъка към постигане на 
равенство между половете,

Or. en

Изменение 7
Антония Първанова

Проектостановище
Раздел 1 – параграф А б (нов)
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Проектостановище Изменение

А б) като има предвид, че достъпът 
до капитал е силно ограничен от 
банковата криза, проблем, който 
вероятно ще засегне 
непропорционално жените 
предприемачи, предвид това че 
жените все по-често работят като 
самостоятелно заети лица, за да 
могат да съчетават по-добре 
професионалния и семейния живот;

Or. en

Изменение 8
Mojca Kleva

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отново изразява призива си към 
държавите членки да включат в процеса 
на Европейския семестър аспектите на 
равенството между половете, като 
вземат под внимание потребностите и 
положението на жените, когато 
прилагат насоките на политиката, 
определени в годишния обзор на 
растежа; поздравява държавите членки, 
които са включили измерението, 
свързано с равенството между половете, 
в своите национални програми за 
реформа (НПР), но изразява съжаление, 
че много държави членки са пропуснали 
да посочат равенството между половете 
в своите програми;

1. отново изразява призива си към 
държавите членки да включат в процеса 
на Европейския семестър аспектите на 
равенството между половете, както и 
да наблегнат повече на обучението в 
рамките на политиките по 
заетостта, като вземат под внимание 
потребностите и положението на 
жените, когато прилагат насоките на 
политиката, определени в годишния 
обзор на растежа; поздравява държавите 
членки, които са включили 
измерението, свързано с равенството 
между половете, в своите национални 
програми за реформа (НПР), но изразява 
съжаление, че много държави членки са 
пропуснали да посочат равенството
между половете в своите програми;

Or. en
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Изменение 9
Marije Cornelissen

Проектостановище
Част 1 – параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отново изразява призива си към 
държавите членки да включат в процеса 
на Европейския семестър аспектите на 
равенството между половете, като 
вземат под внимание потребностите и 
положението на жените, когато 
прилагат насоките на политиката, 
определени в годишния обзор на 
растежа; поздравява държавите членки, 
които са включили измерението, 
свързано с равенството между половете, 
в своите национални програми за 
реформа (НПР), но изразява съжаление, 
че много държави членки са пропуснали 
да посочат равенството между половете 
в своите програми;

1. отново изразява призива си към 
държавите членки да включат в процеса 
на Европейския семестър аспектите на 
равенството между половете, като 
вземат под внимание потребностите и 
положението на жените, когато 
прилагат насоките на политиката, 
определени в годишния обзор на 
растежа; поздравява държавите членки, 
които са включили измерението, 
свързано с равенството между половете, 
в своите национални програми за 
реформа (НПР), но изразява съжаление, 
че много държави членки са пропуснали 
да посочат равенството между половете 
в своите програми; призовава 
Комисията да предложи на 
държавите членки единен формат и 
единни критерии за включването на 
перспективата за равенство между 
половете в националните програми за 
реформа;

Or. en

Изменение 10
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1 а) призовава Комисията да извършва 
редовна оценка на въздействието на 
националните програми за реформа и 
националните програми за 
стабилност и сближаване върху 
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равенството между половете, 
положението на жените на пазара на 
труда и бедността сред жените;

Or. en

Изменение 11
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1 а) призовава държавите членки да 
определят конкретни количествени 
цели в националните си програми за 
реформа в съответствие със 
статистическите данни относно 
заетостта на жените, но също така 
и да вземат специфични мерки, 
насочени към уязвими групи жени 
(като млади жени, жени мигранти, 
жени с увреждания и самотни 
майки);

Or. en

Изменение 12
Mojca Kleva

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1 а) призовава държавите членки да 
въведат бюджетиране, съобразено с 
фактора пол, с намерение да 
анализират не само програми, 
насочени конкретно към жените, но 
и да изследват всички 
правителствени програми и 
политики, тяхното въздействие 
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върху разпределението на ресурсите и 
техния принос за равенството между 
жените и мъжете;

Or. en

Изменение 13
Mojca Kleva

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1 б) подчертава необходимостта да 
бъде гарантирано продължаване на 
финансирането на програми, които 
насърчават равенството между 
половете и борбата срещу всички 
видове насилие над жени, деца и 
млади хора, за да бъдат взети мерки 
срещу дълбоко залегналите в нашето 
общество стереотипи;

Or. en

Изменение 14
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1 б) призовава Комисията да извършва 
оценка на въздействието на 
програмите за икономическо 
приспособяване на държавите членки, 
получаващи финансова помощ, върху 
равенството между половете, 
положението на жените на пазара на 
труда и бедността сред жените;

Or. en
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Изменение 15
Антония Първанова

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да добави
показатели, свързани с равенството 
между половете, за да даде 
възможност да се извършва 
мониторинг на напредъка към 
постигането на целите „ЕС 2020“ и да 
подготви във възможно най-голяма 
степен класификация на целите и 
показателите на „ЕС 2020“ от гледна 
точка на равенството между половете;

2. призовава Комисията и държавите 
членки да извършат оценка на 
въздействието на икономическата и 
финансова криза върху половете чрез 
оценка на въздействието върху 
половете и последващи мерки за 
бюджетиране, съобразно с принципа 
на равенство между половете; 
призовава Комисията да прилага
показатели, свързани с равенството 
между половете, при мониторинга на 
напредъка към постигането на целите
„ЕС 2020“ и да подготви във възможно 
най-голяма степен класификация на 
целите и показателите на „ЕС 2020“ от 
гледна точка на равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 16
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да добави 
показатели, свързани с равенството 
между половете, за да даде възможност 
да се извършва мониторинг на 
напредъка към постигането на целите
„ЕС 2020“ и да подготви във възможно 
най-голяма степен класификация на 
целите и показателите на „ЕС 2020“ от 

2. призовава Комисията да добави 
показатели, свързани с равенството 
между половете, за да даде възможност 
да се извършва мониторинг на 
напредъка към постигането на целите
„ЕС 2020“ и да подготви във възможно 
най-голяма степен класификация на 
целите и показателите на „ЕС 2020“ от 
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гледна точка на равенството между 
половете;

гледна точка на равенството между 
половете; призовава Комисията да 
предприеме последващи действия във 
връзка с препоръките на 
изследването, извършено от 
Тематичния отдел на Парламента, 
„Данни за оценка на процеса на 
европейския семестър от гледна 
точка на равенството между 
половете“;

Or. en

Изменение 17
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да добави 
показатели, свързани с равенството 
между половете, за да даде възможност 
да се извършва мониторинг на 
напредъка към постигането на целите
„ЕС 2020“ и да подготви във възможно 
най-голяма степен класификация на 
целите и показателите на „ЕС 2020“ от 
гледна точка на равенството между 
половете;

2. призовава Комисията да добави 
показатели, свързани с равенството 
между половете; да даде възможност да 
се извършва мониторинг на напредъка 
към постигането на целите „ЕС 2020“; 
да подготви във възможно най-голяма 
степен класификация на целите и 
показателите на „ЕС 2020“ от гледна 
точка на равенството между половете; и 
да извърши оценка на последствията 
от строгите финансови ограничения 
върху равенството между половете, 
бедността сред жените и 
пригодността им за заетост;

Or. en

Изменение 18
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 2 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2 а) призовава Комисията активно да 
насърчи консултирането с 
организации на гражданското 
общество в областта на равенството 
между половете преди изготвянето 
на годишния преглед на растежа и 
преди да се обърне към държавите 
членки с конкретни препоръки;

Or. en

Изменение 19
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените 
продължава да бъде въпрос в ЕС и че 
тази разлика също така се отразява на 
нивото на пенсиите, които жените 
впоследствие получават; призовава 
следователно държавите членки да 
определят качествени цели в НПР, 
свързани с премахването на 
разликата в заплащането на мъжете 
и жените;

3. припомня, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените 
продължава да бъде въпрос в ЕС и че 
тази разлика също така се отразява на 
нивото на пенсиите, които жените 
впоследствие получават;

Or. en

Изменение 20
Mojca Kleva

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. припомня, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените 
продължава да бъде въпрос в ЕС и че 
тази разлика също така се отразява на 
нивото на пенсиите, които жените 
впоследствие получават; призовава 
следователно държавите членки да 
определят качествени цели в НПР, 
свързани с премахването на разликата в 
заплащането на мъжете и жените;

3. припомня, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените 
продължава да бъде въпрос в ЕС и че 
тази разлика също така се отразява на 
нивото на пенсиите, които жените 
впоследствие получават, и 
впоследствие може да доведе до това 
жени да бъдат под прага на 
бедността; призовава следователно 
държавите членки да определят 
качествени цели в НПР, свързани с 
премахването на разликата в 
заплащането на мъжете и жените;

Or. en

Изменение 21
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените 
продължава да бъде въпрос в ЕС и че 
тази разлика също така се отразява на 
нивото на пенсиите, които жените 
впоследствие получават; призовава 
следователно държавите членки да 
определят качествени цели в НПР, 
свързани с премахването на разликата в 
заплащането на мъжете и жените;

3. припомня, че разликата в 
заплащането на мъжете и жените 
продължава да бъде въпрос в ЕС и че 
тази разлика също така се отразява на 
нивото на пенсиите, които жените 
впоследствие получават; призовава 
следователно държавите членки да 
определят качествени цели в НПР, 
свързани с премахването на разликата в 
заплащането на мъжете и жените, като 
по този начин намалят 
несправедливото отношение към 
жените пенсионери и уязвимостта 
на възрастните жени от бедността;

Or. en
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Изменение 22
Антония Първанова

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3 а) подчертава, че фискална 
консолидация без да се отчита 
равенството между половете, създава 
риск за нарастване на разделението 
между половете на пазара на труда, 
увеличаване на несигурността на 
работните места при жените, по-
голяма разлика в заплащането на 
жените и мъжете, увеличена 
феминизация на бедността и повече 
трудности в съчетаването на 
полагането на грижи и работата; 

Or. en

Изменение 23
Joanna Senyszyn

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че повечето работни места 
на непълно работно време се заемат от 
жени, което ограничава тяхната 
икономическа независимост, когато 
това не е личен избор, и се отразява 
силно на жени, които са в уязвимо 
положение като самотните майки;
призовава следователно Комисията и 
държавите членки да извършват 
мониторинг на заетостта на жените 
както от количествена, така и 
качествена гледна точка, тоест въз 
основа на броя работни часове 
седмично, вид на договора и 

4. припомня, че повечето работни места 
на непълно работно време се заемат от 
жени, което ограничава тяхната 
икономическа независимост, когато 
това не е личен избор, и се отразява 
силно на жени, които са в уязвимо 
положение като самотните майки;
призовава следователно Комисията и 
държавите членки да извършват 
мониторинг на заетостта на жените 
както от количествена, така и 
качествена гледна точка, тоест въз
основа на броя работни часове 
седмично, вид на договора и 
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следователно способността им да си 
осигурят финансова независимост;
призовава държавите членки активно да 
включат измерението, свързано с 
равенството между половете, във всички 
мерки и дейности, насочени към 
насърчаването на бизнеса и 
самостоятелната заетост;

следователно способността им да си 
осигурят финансова независимост;
призовава държавите членки да 
приемат благоприятни за 
семейството мерки, като гъвкаво 
работно време и работа от 
разстояние, както и да увеличат 
достъпните грижи за деца и 
извънучилищни заведения;  призовава 
държавите членки активно да включат 
измерението, свързано с равенството 
между половете, във всички мерки и 
дейности, насочени към насърчаването 
на бизнеса и самостоятелната заетост;

Or. en

Изменение 24
Антония Първанова

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че повечето работни места 
на непълно работно време се заемат от 
жени, което ограничава тяхната 
икономическа независимост, когато 
това не е личен избор, и се отразява 
силно на жени, които са в уязвимо 
положение като самотните майки; 
призовава следователно Комисията и 
държавите членки да извършват 
мониторинг на заетостта на жените 
както от количествена, така и 
качествена гледна точка, тоест въз 
основа на броя работни часове 
седмично, вид на договора и 
следователно способността им да си 
осигурят финансова независимост; 
призовава държавите членки активно да 
включат измерението, свързано с 
равенството между половете, във всички 
мерки и дейности, насочени към 
насърчаването на бизнеса и 

4. подчертава, че доходите, както и
платената и качествена заетост на 
жените, представляват ключов 
фактор за тяхната икономическа 
независимост и за по-голямо 
равенство между мъжете и жените в 
обществото като цяло; припомня, че 
повечето работни места на непълно 
работно време се заемат от жени, което 
ограничава тяхната икономическа 
независимост, когато това не е личен 
избор, и се отразява силно на жени, 
които са в уязвимо положение като 
самотните майки; призовава 
следователно Комисията и държавите 
членки да извършват мониторинг на 
заетостта на жените както от 
количествена, така и качествена гледна 
точка, тоест въз основа на броя работни 
часове седмично, вид на договора и 
следователно способността им да си 
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самостоятелната заетост; осигурят финансова независимост; 
призовава държавите членки активно да 
включат измерението, свързано с 
равенството между половете, във всички 
мерки и дейности, насочени към 
насърчаването на бизнеса и 
самостоятелната заетост;

Or. en

Изменение 25
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че повечето работни места 
на непълно работно време се заемат от 
жени, което ограничава тяхната 
икономическа независимост, когато 
това не е личен избор, и се отразява 
силно на жени, които са в уязвимо 
положение като самотните майки;
призовава следователно Комисията и 
държавите членки да извършват 
мониторинг на заетостта на жените 
както от количествена, така и 
качествена гледна точка, тоест въз 
основа на броя работни часове 
седмично, вид на договора и 
следователно способността им да си 
осигурят финансова независимост;
призовава държавите членки активно да 
включат измерението, свързано с 
равенството между половете, във всички 
мерки и дейности, насочени към 
насърчаването на бизнеса и
самостоятелната заетост;

4. припомня, че повечето работни места 
на непълно работно време се заемат от 
жени, което ограничава тяхната 
икономическа независимост, когато 
това не е личен избор, и се отразява 
силно на жени, които са в уязвимо 
положение като самотните майки;
призовава следователно Комисията и 
държавите членки да извършват 
мониторинг на заетостта на жените 
както от количествена, така и 
качествена гледна точка, тоест въз 
основа на броя работни часове 
седмично, вид на договора и 
следователно способността им да си 
осигурят финансова независимост;
призовава държавите членки активно да 
включат измерението, свързано с 
равенството между половете, във всички 
мерки и дейности, насочени към 
насърчаването на бизнеса,
самостоятелната заетост и 
предприемаческата дейност на 
жените;

Or. en
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Изменение 26
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 
подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, като 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; подчертава, че в 
сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 
места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признаване от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения;

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 
подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, като 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; подчертава, че в 
сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 
места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признание от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения; 
призовава Комисията да разгледа 
въпроса в предстоящия годишен обзор 
на растежа;

Or. en

Изменение 27
Astrid Lulling

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 
подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, като 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; подчертава, че в 
сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани да разнообразяват 
своя избор на професия, за да навлизат 
в секторите с най-висок потенциал за 
заетост, като икономиката с ниски 
въглеродни емисии и с ефективно 
използване на ресурсите („зелени 
работни места“) или цифровата 
икономика; подчертава, че в сектора на 
здравеопазването и социалния сектор
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места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признаване от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения;

(„бели работни места“), в които са заети 
много жени, работните места следва да 
получат по-добро признание от гледна 
точка на видове договори и 
възнаграждения;

Or. en

Изменение 28
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 
подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, като 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; подчертава, че в 
сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 
места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признаване от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения;

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 
подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, които 
са доминирани предимно от мъже,
като икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; подчертава, че в 
сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 
места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признание от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения;

Or. en

Изменение 29
Joanna Senyszyn

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 

5. подчертава, че жените следва да 
бъдат насърчавани и по-добре 
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подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, като 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; подчертава, че в 
сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 
места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признаване от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения;

подготвени да навлизат в секторите с 
най-висок потенциал за заетост, като 
икономиката с ниски въглеродни 
емисии и с ефективно използване на 
ресурсите („зелени работни места“) или 
цифровата икономика; в този 
контекст, в съответствие с целите 
на стратегията „Европа 2020“, 
призовава за подобряване на връзките 
между професионалното обучение за 
жени и пазара на труда; подчертава, 
че в сектора на здравеопазването и 
социалния сектор („бели работни 
места“), в които са заети много жени, 
работните места следва да получат по-
добро признание от гледна точка на 
видове договори и възнаграждения;

Or. en

Изменение 30
Astrid Lulling

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че достъпът на жените до 
висококвалифицирани работни места 
също следва да бъде улесняван, за да се 
намали разликата в производителността 
на ЕС и следователно да се увеличи 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари.

6. отбелязва, че достъпът на жените до 
висококвалифицирани работни места 
също следва да бъде насърчаван, за да 
се намали разликата в 
производителността на ЕС и 
следователно да се увеличи 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари.

Or. en

Изменение 31
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че достъпът на жените до 
висококвалифицирани работни места 
също следва да бъде улесняван, за да се 
намали разликата в производителността 
на ЕС и следователно да се увеличи 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари.

6. отбелязва, че достъпът на жените до 
висококвалифицирани работни места 
също следва да бъде улесняван, без 
стереотипи, предразсъдъци или 
дискриминация на основание пол, за да 
се намали разликата в 
производителността на ЕС и 
следователно да се увеличи 
конкурентоспособността на ЕС на 
световните пазари.

Or. en

Изменение 32
Marije Cornelissen

Проектостановище
Раздел 1 – параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6 а) приветства конкретните за всяка 
държава препоръки, насочени към 
преместване на данъчната тежест 
от труда към вредните за околната 
среда дейности; призовава държавите 
членки да приложат тези препоръки 
като обърнат специално внимание на 
регулирането на недекларирания 
труд, например сред работниците в 
сектора на предоставянето на 
домашна помощ. 

Or. en


