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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Зачитането на равенството 
между половете е утвърдено в цялата 
стратегия „Европа 2020“ като една 
от основните ценности на Съюза, 
като се изтъква необходимостта от 
насърчаване на политики за 
равенство между половете, за да се 
засили участието на трудовата сила 
и да се допринесе за растежа и 
социалното сближаване. В нейната 
водеща инициатива „Програма за 
нови умения и работни места“ се 
отбелязва, че държавите членки 
следва да насърчават нови форми на 
баланс между професионалния и 
личния живот и равенството между 
половете.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съответствие с членове 8 и 10 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз Комисията и 
държавите членки следва да 
гарантират, че прилагането на 
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приоритетите, финансирани от 
ЕФПГ, допринася за насърчаването 
на равенството между мъжете и 
жените, като същевременно се 
отчита Европейският пакт за 
равенство между половете 2011—
2020 г. 
Ефективното прилагане на принципа 
на равенството между мъжете и 
жените следва да включва разбити по 
пол данни и показатели, цели и 
критерии по отношение на 
равенството между половете, 
включване на органите, отговарящи 
за равенството между половете, на 
различните етапи на прилагането, 
по-конкретно планирането, 
мониторинга и оценката. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – буква -a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) „принципът на равното 
третиране между мъжете и 
жените“ означава, че не се допуска 
никаква дискриминация, основана на 
пола, на различните стадии на 
прилагането на финансовото 
участие, по-конкретно при подбора на 
целевите групи, определянето на 
критериите, показателите и 
бенефициерите;

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за стимулиране по-специално 
на работници в неравностойно 
положение или по-възрастни работници 
за оставането или завръщането им на 
пазара на труда.

в) мерки за стимулиране по-специално 
на работници в неравностойно 
положение, по-възрастни работници и 
жени, особено самотни майки, за 
оставането или завръщането им на 
пазара на труда.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от усвояването на финансовото участие. 
Комисията и държавата членка 
предприемат необходимите стъпки за 
предотвратяване на дискриминацията на 
основа на различията в пола, расата или 
етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на физическо 
или умствено увреждане, възрастта, 
сексуалната ориентация и вида на 
трудовия договор или трудовото 
правоотношение, по време на 
различните етапи от усвояването на 
финансовото участие и при достъпа до 
него.

Комисията и държавите членки
прилагат принципа на равното 
третиране между мъжете и жените, 
което означава, че не се допуска 
никаква дискриминация, основана на 
пола, и гарантират насърчаване на 
равенството между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от усвояването на финансовото участие, 
по-конкретно при подбора на 
целевите групи, определянето на 
критериите, показателите и 
бенефициерите;

Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за 
предотвратяване на 
дискриминацията на основа на 
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различията в пола, расата или 
етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на 
физическо или умствено увреждане, 
възрастта, сексуалната ориентация
и вида на трудовия договор или 
трудовото правоотношение, на 
различните етапи от усвояването на 
финансовото участие и при достъпа 
до него.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

За финансово участие са допустими 
разходите, направени от датите, 
установени в член 8, параграф 2, буква
з), на които държавата членка е 
започнала да предоставя 
персонализирани услуги на работниците 
в целевата група за получаване на 
помощ или да извършва 
административни разходи по 
прилагането на ЕФПГ съгласно член 7, 
съответно параграфи 1 и 3. В случая на 
земеделските производители разходите 
са допустими за финансово участие от 
датата, установена в делегирания акт, 
приет в съответствие с член 4, параграф 
3.

За финансово участие са допустими 
разходите, направени от датите, 
установени в член 8, параграф 2, буква
е), на които държавата членка е 
започнала да предоставя 
персонализирани услуги на работниците 
в целевата група за получаване на 
помощ или да извършва 
административни разходи по 
прилагането на ЕФПГ съгласно член 7, 
съответно параграфи 1 и 3. В случая на 
земеделските производители разходите 
са допустими за финансово участие от 
датата, установена в делегирания акт, 
приет в съответствие с член 4, параграф 
3.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – втора алинея – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на действията, които са 
предприети и планирани от 
националните, регионалните или 
местните органи, фондовете на Съюза, 
социалните партньори и предприятията, 
в това число и приблизително 
изчисление на приноса на тези действия 
за реинтегрирането на работниците на 
пазара на труда или за започването на 
нови дейности.

б) описание на действията, които са 
предприети и планирани от 
националните, регионалните или 
местните органи, фондовете на Съюза, 
социалните партньори и предприятията, 
в това число и приблизително 
изчисление на приноса на тези действия 
за реинтегрирането на работниците на 
пазара на труда или за започването на 
нови дейности и принципа на равното 
третиране между мъжете и жените.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато е възможно, данните се 
класират (разбиват) по пол.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки две години и за първи път
през 2015 г. Комисията представя до 1 
август на Европейския парламент и на 
Съвета количествен и качествен доклад 
за дейностите от предходните две 

1. На всеки две години и за първи път 
през 2015 г. Комисията представя до 1 
август на Европейския парламент и на 
Съвета количествен и качествен доклад 
за дейностите от предходните две 
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година по смисъла на настоящия 
регламент и на Регламент (ЕО) 
№ 1927/2006. Докладът се 
съсредоточава основно върху 
резултатите, постигнати от ЕФПГ, и 
съдържа по-специално информация за 
подадените заявления, приетите 
решения, финансираните действия, 
включително тяхната допълняемост с 
действията, финансирани от други 
фондове на Съюза, особено от 
Европейския социален фонд (наричан 
по-долу „ЕСФ“) и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (наричан по-долу
„ЕЗФРСР“), и приключване на 
предоставените финансови участия. В 
него следва да се съдържа също 
информация за заявленията, които са 
били отхвърлени или уважени частично 
поради недостиг на бюджетни кредити 
или защото не отговарят на условията.

година по смисъла на настоящия 
регламент и на Регламент (ЕО) 
№ 1927/2006. Докладът се 
съсредоточава основно върху 
резултатите, постигнати от ЕФПГ, и 
съдържа по-специално информация за 
подадените заявления, приетите 
решения, финансираните действия, 
включително тяхната допълняемост с 
действията, финансирани от други 
фондове на Съюза, особено от 
Европейския социален фонд (наричан 
по-долу „ЕСФ“) и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (наричан по-долу
„ЕЗФРСР“), и приключване на 
предоставените финансови участия, 
както и информацията, свързана с 
дейностите, насочени към равенство 
между мъжете и жените. В него 
следва да се съдържа също информация 
за заявленията, които са били 
отхвърлени или уважени частично 
поради недостиг на бюджетни кредити 
или защото не отговарят на условията.
Когато е възможно, всички данни в 
доклада се класират (разбиват) по 
пол.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) до 31 декември 2022 г. последваща 
оценка с помощта на външни експерти, 
за да се измери въздействието на ЕФПГ 
и неговата добавена стойност.

б) до 31 декември 2022 г. последваща 
оценка с помощта на външни експерти,
включително експерти в областта на 
равенството между половете, за да се 
измери въздействието на ЕФПГ и 
неговата добавена стойност.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) проверка дали са постигнати 
договорености по управлението и 
контрола и дали се прилагат по начин, 
който гарантира, че средствата на Съюза 
се използват ефикасно и правилно в 
съответствие с принципите на доброто 
финансово управление;

а) проверка дали са постигнати 
договорености по управлението и 
контрола и дали се прилагат по начин, 
който гарантира, че средствата на Съюза 
се използват ефикасно и правилно в 
съответствие с принципите на доброто 
финансово управление и равното 
третиране между мъжете и жените;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При извършването на контрола на 
управлението и финансите 
държавите членки гарантират, че 
органите за мониторинг включват в 
състава си и експерти в областта на 
равенството между половете.

Or. en


