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Изменение 1
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aа. като има предвид, че 
стратегията за равенство между 
мъжете и жените за периода 2010—
2015 г. потвърждава, че следващата 
многогодишна финансова рамка ще 
осигури подкрепа за изпълнение на 
действията, предвидени в 
стратегията;

Or. en

Изменение 2
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф i)

Проектостановище Изменение

i) подчертава, че интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете и специалното разпределяне 
на средства трябва да вървят ръка за 
ръка и че следователно специалното 
разпределяне на средства не може да 
бъде заменено от хоризонтални цели;
призовава за двоен подход, който ще 
гарантира ефективност и предвидимост 
и ще се приема като правило при всички 
ключови инструменти за финансиране;

i) призовава за подход, който ще 
гарантира ефективност и предвидимост 
и ще се приема като правило при всички 
ключови инструменти за финансиране;

Or. en

Изменение 3
Iratxe García Pérez
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Проектостановище
Параграф i)

Проектостановище Изменение

i) подчертава, че интегрирането на 
принципа на равенство между половете 
и специалното разпределяне на средства 
трябва да вървят ръка за ръка и че 
следователно специалното разпределяне
на средства не може да бъде заменено от 
хоризонтални цели; призовава за двоен 
подход, който ще гарантира 
ефективност и предвидимост и ще се 
приема като правило при всички 
ключови инструменти за финансиране;

i) подчертава, че интегрирането на 
принципа на равенство между половете 
и специалното разпределяне на средства 
трябва да вървят ръка за ръка и че 
следователно специалното разпределяне 
на средства не може да бъде заменено от 
хоризонтални цели; призовава за двоен 
подход, който ще гарантира 
ефективност и предвидимост и ще се 
приема като правило при всички 
ключови инструменти за финансиране; 
подчертава необходимостта от по-
силно и по-ефективно интегриране на 
политиките и инструментите за 
равенство между половете през 
следващия програмен период;

Or. en

Изменение 4
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф ii) a (нов)

Проектостановище Изменение

ii а) подчертава, че МФР следва да 
предоставя анализ на въпросите, 
свързани с равенството между 
половете, във връзка със своите 
бюджетни приоритети, както и 
разбивка на всяка бюджетна 
разпоредба за специфични политики и 
програми, свързани с пола;

Or. en
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Изменение 5
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф iii)

Проектостановище Изменение

iii) подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансирането за 
действия в областта на равенството 
между половете по отношение на 
заетостта и растежа, както и на 
правата и демокрацията; призовава 
Комисията и Съвета да установят 
равенството между половете като 
конкретна цел в програмата „Права и 
гражданство“, както и да запазят 
програмата „Дафне“ като независима 
подпозиция в същата програма;

iii) призовава Комисията и Съвета да
направят икономии, отразяващи 
съкращенията в националните 
бюджети, включително в 
действията в областта на
равенството между половете;

Or. en

Изменение 6
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф iii)

Проектостановище Изменение

iii) подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансирането за 
действия в областта на равенството 
между половете по отношение на 
заетостта и растежа, както и на правата 
и демокрацията; призовава Комисията и 
Съвета да установят равенството между 
половете като конкретна цел в 
програмата „Права и гражданство“, 
както и да запазят програмата „Дафне“ 
като независима подпозиция в същата 
програма;

iii) подчертава необходимостта от 
увеличаване на финансирането за 
действия в областта на равенството 
между половете по отношение на 
заетостта и растежа, за да се преодолее 
хоризонталната и вертикалната 
сегрегация на основата на пола, да се 
води борба с разликата в заплащането 
на жените и мъжете, разликата в 
пенсионното заплащане на жените и 
мъжете и нарастващия процент на 
бедност сред жените, както и по 
отношение на правата и демокрацията;
призовава Комисията и Съвета да 
установят равенството между половете 
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като конкретна цел в програмата „Права 
и гражданство“, както и да запазят 
програмата „Дафне“ като независима 
подпозиция в същата програма;

Or. en

Изменение 7
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф iv)

Проектостановище Изменение

iv) призовава Комисията и Съвета да 
включат целите за равенство между 
половете в регламентите за 
структурните фондове, както и в 
рамките на ключови програми на ЕС за 
финансиране (здраве и околна среда, 
образование, младеж, икономика и др.) 
и да гарантират, че те са 
придружени от целево финансиране;

iv) призовава Комисията и Съвета да 
включат целите за равенство между 
половете в регламентите за 
структурните фондове, както и в 
рамките на ключови програми на ЕС за 
финансиране (здраве и околна среда, 
образование, младеж, икономика и др.);

Or. en

Изменение 8
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф iv)

Проектостановище Изменение

iv) призовава Комисията и Съвета да 
включат целите за равенство между 
половете в р е г л а м е н т и т е  за 
структурните фондове, както и в 
рамките на ключови програми на ЕС за 
финансиране (здраве и околна среда, 
образование, младеж, икономика и др.) 
и да гарантират, че те са придружени от 
целево финансиране; 

iv) призовава Комисията и Съвета да 
включат целите за равенство между 
половете в р е г л а м е н т и т е  за 
структурните фондове, както и в 
рамките на ключови програми на ЕС за 
финансиране (здраве и околна среда, 
образование, младеж, икономика и др.) 
и да гарантират, че те са придружени от 
целево финансиране; застъпва се за по-
стратегическо използване на ЕСФ за 
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насърчаване на равенството между 
жените и мъжете, достъпа до пазара 
на труда и повторната интеграция в 
него, за борба с безработицата, 
бедността, социалната изолация, 
както и с всички форми на 
дискриминация; призовава Комисията 
да предложи чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони проактивни мерки за 
подкрепа на заетостта на жените в 
селските райони;

Or. en

Изменение 9
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф v)

Проектостановище Изменение

v) призовава Комисията и Съвета да
гарантират непрекъснато целево 
финансиране за Европейския институт 
за равенство между половете, без 
никакво намаляване;

v) призовава Комисията и Съвета да
направят икономии, отразяващи 
съкращенията в националните 
бюджети, включително чрез 
разглеждане на закриването на
Европейския институт за равенство 
между половете и сливането на 
неговите функции с Агенцията на 
Европейския съюз за основните права;

Or. en

Изменение 10
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф v)

Проектостановище Изменение

v) призовава Комисията и Съвета да 
гарантират непрекъснато целево 

v) призовава Комисията и Съвета да 
гарантират непрекъснато целево 
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финансиране за Европейския институт 
за равенство между половете, без 
никакво намаляване; 

финансиране за Европейския институт 
за равенство между половете, без 
никакво намаляване, за да позволят на 
Института да стане напълно 
действащ и да предоставя 
статистика и научни изследвания 
относно политиката на равенство 
между половете в ЕС на държавите 
членки и на сменящите се на 
ротационен принцип 
председателства на Съвета на 
Европейския съюз; 

Or. en

Изменение 11
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф vi)

Проектостановище Изменение

vi) подчертава, че стратегията на 
Комисията за равенство между жените и 
мъжете за периода 2010—2015 г. и 
стратегията за 5-годишния период след 
2015 г., както и годишните доклади за 
равенството между половете следва да 
се използват като основна информация 
за това към кои области и как следва да
бъдат насочени разходите;

vi) подчертава, че стратегията на 
Комисията за равенство между жените и 
мъжете за периода 2010—2015 г. и 
стратегията за 5-годишния период след 
2015 г., както и годишните доклади за 
равенството между половете следва да 
се използват като основна информация 
за това кои области са приоритетните 
цели за разходите и да се използват 
като инструмент за намаляване на 
общите разходи;

Or. en

Изменение 12
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф vi)
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Проектостановище Изменение

vi)подчертава, че стратегията на 
Комисията за равенство между жените и 
мъжете за периода 2010—2015 г. и 
стратегията за 5-годишния период след 
2015 г., както и годишните доклади за 
равенството между половете следва да 
се използват като основна информация 
за това към кои области и как следва да 
бъдат насочени разходите; 

vi) подчертава, че стратегията на 
Комисията за равенство между жените и 
мъжете за периода 2010—2015 г. и 
стратегията за 5-годишния период след 
2015 г., както и годишните доклади за 
равенството между половете следва да 
се използват като основна информация 
за това към кои области и как следва да 
бъдат насочени разходите при 
отчитане по-специално на високия 
риск от бедност и социално 
изключване на най-уязвимите 
категории като възрастни жени и 
самотни майки;

Or. en

Изменение 13
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф vii)

Проектостановище Изменение

vii) отбелязва, че създаването на 
програми за финансиране от голям 
мащаб ще попречи на по-малките НПО, 
включително на организации на жените, 
да се възползват от финансиране от ЕС 
за проекти; призовава да се продължи 
отпускането на безвъзмездни средства в 
по-малък размер наред с тези в по-голям 
размер, за да се гарантира, че по-
малките НПО ще продължат да имат 
достъп до финансиране от ЕС в бъдеще;

vii) отбелязва, че създаването на 
програми за финансиране от голям 
мащаб ще попречи на по-малките НПО, 
включително на организации на жените, 
да се възползват от финансиране от ЕС 
за проекти, което ще възпрепятства 
техния уникален принос за 
подобряване на качеството на 
политиката и законодателството в 
областта на равенството между 
половете; призовава да се продължи 
отпускането на безвъзмездни средства в 
по-малък размер наред с тези в по-голям 
размер, за да се гарантира, че по-
малките НПО ще продължат да имат 
достъп до финансиране от ЕС в бъдеще;
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Or. en

Изменение 14
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф vii) a (нов)

Проектостановище Изменение

vii а) призовава Комисията и Съвета 
да гарантират, че целият бюджет, 
отпуснат съгласно МФР за периода 
2014—2020 г. ще спазва принципа за 
равенството между половете и ще 
насърчава интегрирането на 
принципа за равенството между 
половете във всички политики на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 15
Marina Yannakoudakis

Проектостановище
Параграф viii)

Проектостановище Изменение

viii) посочва, че равенството между 
половете трябва да бъде заявено много 
по-ясно като цел и да бъде съчетано с 
целево финансиране във всички 
външни действия и програми на ЕС;

viii) посочва, че равенството между 
половете трябва да бъде заявено много 
по-ясно като цел във всички външни 
действия и програми на ЕС;

Or. en

Изменение 16
Iratxe García Pérez

Проектостановище
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Параграф viii) a (нов)

Проектостановище Изменение

viii а) подчертава значението на 
бюджетирането, съобразено с 
фактора „пол“, като инструмент за 
добро управление с цел подобряване на 
ефективността и справедливостта, 
подходящо наблюдение на 
отражението на бюджетните 
средства върху икономическите и 
социалните възможности на жените 
и мъжете и гъвкавост при 
преструктурирането на факторите, 
влияещи отрицателно върху 
постигането на равенство между 
половете; счита, че един задълбочен 
анализ на въпросите, свързани с 
равенството между половете, в 
процеса на планиране на европейския 
бюджет ще подобри насочването на 
ресурсите така, че да се увеличи 
равенството и социалното 
сближаване;

Or. en


