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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 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма.

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране, 
като се обръща особено внимание на 
стимулирането на 
предприемачеството сред жените 
предвид факта, че в Съюза само една 
от десет жени е предприемач, за 
разлика от един на всеки четирима 
при мъжете. Като първа стъпка през 
2010 г. Европейският парламент и 
Съветът създадоха механизма.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора чрез програмата следва да се
подпомага интегрирането на целите за 
равенство между половете и 
недопускане на дискриминация във 
всички дейности в нейните рамки.
Необходими са редовно наблюдение и 
оценяване с цел преценка на начина, по 
който равенството между половете и 
недопускането на дискриминация са 
включени в дейностите на програмата.

(18) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора следва да се насърчават
интегрирането на целите за равенство 
между половете и недопускане на 
дискриминация във всички оси и
дейности на програмата. Необходими 
са редовно наблюдение и оценяване с 
цел преценка на начина, по който 
равенството между половете и 
недопускането на дискриминация са 
включени в дейностите на програмата.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Разделите за равенство между 
половете и недискриминация от 
Програмата на Общността за 
трудова заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“ са 
включени в програма ,,Права и 
гражданство“. Въпреки това, 
програмата на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации следва в своите дейности да 
цели подобряването на участието на 
жените в работната сила и на 
условията им на труд, както и да 
насърчава по-добър баланс между 
професионалния и личния живот. 

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации
(наричана по-нататък „програмата“), 
която има за цел да допринесе за 
изпълнението на стратегия „Европа 
2020“, на нейните водещи цели и 
интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации
(наричана по-нататък „програмата“), 
която има за цел да допринесе за 
изпълнението на стратегия „Европа 
2020“, на нейните водещи цели и 
интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността, подобряване на условията на 
труд и насърчаване на по-добър баланс 
между професионалния и личния 
живот.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на работни места, 
които предлагат различни 
възможности за работниците за 
постигане на здравословен баланс 
между професионален и личен 
живот;

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за уязвимите групи и 
микропредприятията и чрез осигуряване 
на по-голям достъп до финансиране за 
социалните предприятия.

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за уязвимите групи и 
микропредприятията с особено 
внимание към стимулирането на 
предприемачеството сред жените и 
чрез осигуряване на по-голям достъп до 
финансиране за социалните 
предприятия.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчава равенството между жените 
и мъжете и да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

a) насърчава равенството между жените 
и мъжете, като интегрира принципа за 
равенството между половете във 
всички свои оси и дейности, и да се 
бори с дискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация;

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Където е уместно, се използва 
подход, отчитащ свързаното с пола 
измерение, при разпределянето на 
средствата. 

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) събиране на данни и статистики, 
както и разработване на общи 
методологии, класификации, 
индикатори и целеви показатели;

a) събиране на данни и статистики, 
както и разработване на общи 
методологии, класификации, 
индикатори и целеви показатели, 
разпределени по пол и възрастова 
група, когато е уместно;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
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установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора, самотните родители и 
жените и мъжете, които работят 
на непълен работен ден поради 
отговорности за полагане на грижи.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика.

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, равенството между 
половете, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, на всеки две години 
Комисията изготвя доклади за 
наблюдение и ги изпраща до 
Европейския парламент и до Съвета.
Посочените доклади обхващат 
резултатите от програмата и степента, в 
която въпросите за равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата.

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, на всеки две години 
Комисията изготвя доклади за 
наблюдение и ги изпраща до 
Европейския парламент и до Съвета.
Посочените доклади обхващат 
резултатите от програмата и степента, в 
която принципите на равенството 
между половете и интегрирането на 
тези принципи са били спазени, както 
и борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 18 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011, а в състава 
му се търси баланс между половете.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 20 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) развиване на услугите по наемането и 
назначаването на работници на работа 
чрез компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед успешното 
интегриране на кандидата на пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора.

б) развиване на услугите по наемането и 
назначаването на работници на работа 
чрез компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед успешното 
интегриране на кандидата на пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора, самотните родители и 
жените и мъжете, които работят 
на непълен работен ден поради 
отговорности за полагане на грижи.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 

а) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
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кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие;

кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие,
като се обръща особено внимание на 
стимулирането на 
предприемачеството сред жените;

Or. en


