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Изменение 1
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф -1a (нов)

Проектостановище Изменение

-1a. счита, че чрез увеличаване на 
социалното и икономическото 
благополучие равенството между 
половете е от полза не само за 
жените, но и за обществото като 
цяло; припомня, че ефективната 
борба срещу стереотипите по 
отношение на половете е от ключово 
значение за засилването на 
участието на жените във всички 
сегменти на пазара на труда; 
призовава ЕС да подкрепи борбата 
срещу стереотипите в областта на 
половете, най-вече в сферата на 
образованието, труда и 
допълнителното обучение; 
подчертава, че новата стратегия за 
равенството между половете следва 
да се стреми, въз основа на 
Договорите на Европейския съюз, към 
допълнително намаляване на 
неравенствата;

Or. en

Изменение 2
Агнешка Козловска-Райевич

Проектостановище
Параграф -1a (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че през последното 
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десетилетие световната икономика е 
пропуснала 27 % растеж на БВП на 
глава от населението в резултат на 
основаващите се на пола различия на 
пазара на труда, и подчертава, че в 
държавите членки на ЕС БВП ще се 
увеличи с 15 % – 45 %, ако бъдат 
премахнати основаващите се на пола 
различия в сферата на заетостта;

Or. en

Изменение 3
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф -1б (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че стратегията за 
равенството между половете за 
периода след 2015 г. следва да 
предложи действия за: a) намаляване 
на разликата в заплащането на 
мъжете и жените, б)засилване на 
икономическата независимост на 
жените, в) подобряване на достъпа на 
жените до пазара на труда и на 
тяхното кариерно развитие, г) 
съществено увеличаване на 
равенството при вземането на 
решения, и д) премахване на 
дискриминационните структури и 
практики във връзка с пола;

Or. en

Изменение 4
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф -1в (нов)

Проектостановище Изменение

-1. отбелязва, че междувременно една 
четвърт от жените остават в 
категорията на неплатените 
семейни работници, което означава, 
че не получават никакво пряко 
заплащане за своите усилия, както и 
че има ясно изразена сегрегация на 
жените в секторите, които 
обикновено се характеризират с ниско 
заплащане, продължително работно 
време и често неформално уреждане 
на трудовите отношения, което води 
до по-малко парични, социални и 
структурни ползи за тях в сравнение 
с тези, получавани от типичния 
работещ мъж; отбелязва, че пред 
участието на жените на пазара на 
труда продължава да има отчетливи 
пречки, както и че жените в ЕС 
печелят средно около 16,4 % по-малко 
от мъжете; поради тези 
дискриминационни структури и 
практики срещу жените посочва, че 
равенството между половете трябва 
да бъде гарантирано във всички 
области, включително в областта на 
достъпа до заетост, кариерното 
развитие, съвместяването на 
професионалния и личния живот и 
насърчаването на равното заплащане 
за равен труд и за труд с равна 
стойност;

Or. en

Изменение 5
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, 
която до 2040 г. ще доведе до недостиг
на работна сила от 24 милиона души, 
което ще създаде икономическа 
необходимост от допълнително 
включване на жените към пазара на 
труда; подчертава, че повишаването 
на степента на заетост на жените 
до равнището на заетост на мъжете 
ще намали недостига на работна сила 
до 3 милиона души;

1. отбелязва, че все още 
предстоящата работа за 
преодоляване на различията в 
неравнопоставеността между 
мъжете и жените се мотивира 
предимно от социалната 
справедливост и социалното 
сближаване; отбелязва, че по-добрата 
интеграция на жените, които 
представляват 60 % от завършилите 
висше образование на пазара на труда, 
ще даде възможност за справяне с 
икономическите и демографските 
предизвикателства, пред които е 
изправен Европейският съюз;

Or. fr

Изменение 6
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на работна 
сила до 3 милиона души;

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда и от борба срещу 
основаващата се на пола 
дискриминация, включително 
дискриминацията въз основа на 
сексуалната ориентация и половата 
идентичност, в достъпа до заетост; 
подчертава, че повишаването на 
степента на заетост на жените до 
равнището на заетост на мъжете ще 
намали недостига на работна сила до 3 
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милиона души;

Or. en

Изменение 7
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на работна 
сила до 3 милиона души;

1. подчертава, че равенството между 
половете е основно човешко право;
обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на работна 
сила до 3 милиона души;

Or. en

Изменение 8
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, 
която до 2040 г. ще доведе до недостиг 
на работна сила от 24 милиона души, 
което ще създаде икономическа 
необходимост от допълнително 
включване на жените към пазара на 
труда; отбелязва, че това 
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жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на работна 
сила до 3 милиона души;

допълнително включване на жените 
към пазара на труда е не просто 
икономическа необходимост, но и 
въпрос на справедливост; подчертава, 
че повишаването на степента на заетост 
на жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на 
работна сила до 3 милиона души;

Or. de

Изменение 9
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на 
работна сила до 3 милиона души;

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
наред с другите неща ще създаде 
икономическа необходимост от 
допълнително включване на жените, 
които желаят да се трудят, към 
пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените би могло да допринесе за 
намаляване на недостига на работна 
сила;

Or. pl

Изменение 10
Емилиян Павел, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
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изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на работна 
сила до 3 милиона души;

изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на работна 
сила до 3 милиона души; подкрепя 
насърчаването на предприемаческите 
инициативи на жените;

Or. en

Изменение 11
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на 
заетост на жените до равнището на 
заетост на мъжете ще намали 
недостига на работна сила до 3 
милиона души;

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда;

Or. fr

Изменение 12
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на 
заетост на жените до равнището на 
заетост на мъжете ще намали 
недостига на работна сила до 3 
милиона души;

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; предлага да се 
включи демографската криза като 
приоритет в европейската програма, 
с цел да се ангажират реалните 
политики в подкрепа на 
раждаемостта; признава, че изборът 
между професионална кариера и 
реализиране на желанието за дете се 
оказва по-труден в условията на 
криза;

Or. fr

Изменение 13
Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. ще доведе до недостиг на 
работна сила от 24 милиона души, което 
ще създаде икономическа необходимост 
от допълнително включване на жените 
към пазара на труда; подчертава, че 
повишаването на степента на заетост на 
жените до равнището на заетост на 
мъжете ще намали недостига на 
работна сила до 3 милиона души;

1. обръща внимание на факта, че ЕС е 
изправен пред демографска криза, която 
до 2040 г. може да доведе до недостиг 
на работна сила от 24 милиона души, 
което ще създаде икономическа 
необходимост от допълнително 
включване на жените към пазара на 
труда; подчертава, че повишаването на 
степента на заетост на жените до 
равнището на заетост на мъжете може 
да допринесе за намаляване на
недостига на работна сила до 3 милиона 
души;

Or. en
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Изменение 14
Инеш Крищина Зубер, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава държавите членки да 
укрепят и засилят пълноценното 
използване на колективното 
договаряне в частния и в публичния 
сектор като незаменим инструмент 
за регулиране на трудовите 
правоотношения, борба срещу 
дискриминацията по отношение на 
заплащането и насърчаване на 
равенството;

Or. pt

Изменение 15
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че прекратяването на 
насилието срещу жените следва да 
бъде приоритет на стратегията за 
периода след 2015 г.;

Or. en

Изменение 16
Инеш Крищина Зубер, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 1б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. настоятелно призовава 
държавите членки да зачитат 
принципа на „равно заплащане за 
равен труд и за труд с равна 
стойност“, да укрепят държавните 
механизми за извършване на 
инспекции на работното място, да 
приемат методики за изчисляване на 
стойността на труда в рамките на 
производствената верига, както и да 
следят например за образуването в 
предприятията на категории на 
заплащане за нискоквалифицирани 
или неквалифицирани работници и 
служители, които включват 
предимно жени;

Or. pt

Изменение 17
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че дискриминацията 
на пазара на труда е една от главните 
причини за неравенството между 
половете в обществото като цяло, 
както и че равните възможности в 
сферата на заетостта и 
икономическата независимост на 
жените са от ключово значение за 
равенството между половете в 
другите области; призовава 
стратегията на ЕС за равенството 
между половете да включва засилени 
мерки срещу основаващата се на пола 
дискриминация на пазара на труда, в 
т.ч. назначаването, равното 
заплащане, социалните придобивки и 
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пенсиите; подчертава, че тези мерки 
следва да са насочени към
многостранната дискриминация;

Or. en

Изменение 18
Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и 
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви 
пенсионни системи;

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
„Европа 2020“ за 75 % степен на 
заетост;

Or. en

Изменение 19
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви пенсионни 
системи;

2. подчертава, че равенството между 
половете е основно право, заложено в 
Договорите на Европейския съюз, 
което обаче далеч не е постигнато в 
ЕС; посочва, че по-високото равнище 
на равенство между половете на 
пазара на труда може да допринесе за 
изпълнението на целта на стратегия 
„Европа 2020“ за 75 % степен на 
заетост и за поддържането на устойчиви 
пенсионни системи;
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Or. en

Изменение 20
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и 
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви пенсионни 
системи;

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
„Европа 2020“ за 75 % степен на 
заетост и също така е от ключово 
значение за поддържането на устойчиви 
пенсионни системи; поради това 
призовава за включването на еднакво 
амбициозни цели за заетостта 
съответно както за мъжете, така и 
за жените, в стратегията „Европа 
2020“;

Or. en

Изменение 21
Иван Яковчич

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и 
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви пенсионни 
системи;

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
„Европа 2020“ за 75 % степен на 
заетост и също така е от ключово 
значение за поддържането на устойчиви 
пенсионни, социални и здравни
системи;

Or. en
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Изменение 22
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и 
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви пенсионни 
системи;

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
„Европа 2020“ за 75 % степен на 
заетост и също така е от ключово 
значение за поддържането на устойчиви 
пенсионни системи; подчертава освен 
това, че увеличаването на процента 
на заетост следва да бъде обвързан с 
качествени работни места, за да се 
подпомогне постигането на целта на 
стратегия Европа 2020 за намаляване 
на бедността; счита, че 
изпълнението на тези цели на 
стратегията „Европа 2020“ не може 
да се осъществи, без да се включат в 
цялостния процес на европейския 
семестър;

Or. fr

Изменение 23
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и 
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви пенсионни 
системи;

2. отбелязва, че по-силната подкрепа 
от страна на държавите членки за 
съчетаването на професионалните и 
семейните задължения е важно
условие за изпълнение на целта на 
стратегия „Европа 2020“ за 75 % степен 
на заетост и за поддържането на 
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устойчиви пенсионни системи;

Or. pl

Изменение 24
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
Европа 2020 за 75 % степен на заетост и 
също така е от ключово значение за 
поддържането на устойчиви пенсионни 
системи;

2. отбелязва, че равенството между 
половете е необходимо условие за 
изпълнение на целта на стратегия 
„Европа 2020“ за 75 % степен на 
заетост и също така е от ключово 
значение за поддържането на устойчиви 
пенсионни системи; насочва 
вниманието към необходимостта от 
насърчаване на мерки за съвместяване 
на професионалния и личния живот, 
както и по отношение на социалните 
разпоредби в подкрепа на децата;

Or. fr

Изменение 25
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че финансово 
поносими, достъпни и качествени 
грижи за децата са важна 
предпоставка за равенството между 
половете, а също и за участието на 
жените на пазара на труда; призовава 
Комисията и държавите членки да 
превърнат изпълнението на целите 
от Барселона в областта на грижите 
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за децата в първостепенна амбиция в 
новата стратегия за равенството 
между половете; подчертава, че 
целите първоначално бяха определени 
за 2010 г., но все още не са постигнати 
от мнозинството от държавите 
членки;

Or. en

Изменение 26
Мария Арена, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че макар различията в 
процентите на заетостта и 
заплащането между мъжете и 
жените да са отбелязали леко 
намаление през последните години, 
това не се дължи на подобряване на 
положението на жените, а на по-
ниските проценти на заетост и 
намаляването на нивата на 
възнаграждение за мъжете по време 
на кризата;

Or. fr

Изменение 27
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че мерките за строги 
бюджетни икономии, налагащи 
намаляване на обществените услуги 
са оказали двойно отрицателно 
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въздействие върху жените, които 
заемат голяма част от работните 
места в този сектор, и че 
съкращаването на тези услуги е 
неблагоприятно за включването им на 
пазара на труда; подчертава по-
конкретно влошаването на 
обществените услуги за полагане на 
грижи за деца и възрастни хора, като 
тежестта от това се прехвърля най-
вече върху жените;

Or. fr

Изменение 28
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда – ефект, който води до т. нар. 
„стъклен таван“; подчертава, че 
положителните действия, по-
специално в публичния сектор, са 
повишили степента на равенство 
между половете при навлизането на 
пазара, но че те трябва да обхващат 
всички равнища на кариерно 
развитие; подчертава положителния 
опит със законодателството в 
публичния сектор на някои държави 
членки;

Or. en
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Изменение 29
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият
растеж и конкурентоспособността в ЕС
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. подчертава, че равенството между 
половете е не само необходимо 
условие за справедливост, но и 
необходим инструмент за постигане 
на икономически растеж и подкрепа на
конкурентоспособността в ЕС; поради 
това е необходимо намаляване на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие в пазара на труда и 
борбата с всички форми на 
хоризонтална и вертикална 
сегрегация, които ограничават 
заетостта на жените в рамките на 
някои сектори и ги изключват от 
най-високите нива на йерархия в 
предприятията;

Or. it

Изменение 30
Агнешка Козловска-Райевич

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието 
(60 % от завършилите висше 
образование в Европа са жени) и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;
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Or. en

Изменение 31
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между 
постиженията на жените в областта на 
образованието и тяхното участие и 
позиции на пазара на труда;

3. подчертава, че за подпомагането на 
икономическия растеж и 
конкурентоспособността в ЕС е 
необходимо да се гарантира 
съответствие между постиженията на 
жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

Or. it

Изменение 32
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда; припомня на Комисията 
относно прекомерното 
представителство на мъжете в 
„зелените“ работни места и на 
жените – в „белите“ работни места 
(здравеопазване и грижи), определени 
като приоритетни сектори за 
създаване на заетост в пакета 
„Заетост“ от октомври 2013 година, 
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и се обръща в него специалното 
внимание на участието в борбата с 
хоризонталната дискриминация на 
пазара на труда;

Or. fr

Изменение 33
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в 
ЕС зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. посочва, че несъответствието между 
постиженията на жените в областта на 
образованието и тяхното участие и 
позиции на пазара на труда оказва 
отрицателно въздействие върху
икономическия растеж и 
конкурентоспособността в ЕС;

Or. pl

Изменение 34
Вилия Блинкевичуте, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в ЕС 
зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда; призовава държавите членки да 
гарантират адекватна социално 
сигурност, както и да осигурят 
повишаване на достъпността до 
социалните услуги за жените, които 
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са самотни майки, тъй като те са 
най-уязвими на пазара на труда, и 
подчертава, че жените са изложени 
на по-висок риск от бедност и 
социална изолация;

Or. en

Изменение 35
Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че икономическият 
растеж и конкурентоспособността в 
ЕС зависят от преодоляването на 
несъответствието между постиженията 
на жените в областта на образованието и 
тяхното участие и позиции на пазара на 
труда;

3. подчертава необходимостта от 
преодоляване на несъответствието 
между постиженията на жените в 
областта на образованието и тяхното 
участие и позиции на пазара на труда;

Or. en

Изменение 36
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да предложи 
ясни мерки за по-ефективна борба 
срещу сексуалния тормоз на 
работното място в своята нова 
стратегия за равенството между 
половете; изразява съжаление, че 
макар и законодателството на ЕС да 
защитава лицата от дискриминация 
в областта на заетостта, през 



AM\1049534BG.doc 23/69 PE549.162v01-00

BG

годината, предшестваща 
проучването на Агенцията за 
основните права относно ЛГБТ, 30 %
от транссексуалните търсещи 
работа лица са били дискриминирани 
при търсенето на работа, а при 
транссексуалните жени е имало по-
голяма вероятност да се чувстват 
дискриминирани; посочва, че това е 
нарушение на Хартата на основните 
права на Европейския съюз; призовава 
Европейската комисия да следи 
отблизо ефективността на 
националните органи и процедури за 
разглеждане на жалби в контекста 
на изпълнението на директивите в 
областта на равенството между 
половете що се отнася до половата 
идентичност, изразяването на 
половата принадлежност и 
промяната на пола; призовава 
Комисията да даде на държавите 
членки експертни консултации за 
бъдещите възможности за борба 
срещу дискриминацията в областта 
на заетостта въз основа на „полови 
характеристики“; призовава 
Европейската комисия да подкрепя и 
насърчава държавите членки да 
включват транссексуални и 
интерсексуални лица в разнообразни 
обучения, както и да работи с 
работодателите върху мерки за 
работното място, напр. насърчаване 
на процедури за анонимно назначаване 
на работа; призовава държавите 
членки да използват средства от 
ЕСФ за активна борба срещу 
дискриминацията на 
транссексуалните хора в 
съответствие със съдебната 
практика на Съда на ЕС;

Or. en
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Изменение 37
Яна Том

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава неравната и уязвима 
позиция на жените от малцинствен 
и имигрантски произход по 
отношение на техния достъп до 
образование и до пазара на труда;

Or. en

Изменение 38
Емилиян Павел, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава значението на 
учебните занимания в областта на 
науката, технологиите, 
инженерните дисциплини и 
математиката (НТИМ), както и на 
участието на жените в промишлени 
отрасли с висок растеж като 
научноизследователската и развойна
дейност и информационните и 
комуникационните технологии 
(ИКТ); проучването за жените, 
работещи в сектора на ИКТ1 a,
публикувано от Европейската
комисия през октомври 2013 г., 
установи, че ако на пазара на 
цифровите технологии бъдат 
допуснати да работят повече жени, 
това може да повиши БВП на ЕС с 9 
милиарда евро годишно; подчертава, 
че сме изправени и пред тревожен 
спад на броя на жените, завършили 
висше образование в областта на ИКТ 
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(днес едва 29 от всеки 1 000 жени, 
завършили висше образование, имат 
степен по информатика или свързани 
науки);

__________________
1 a Проучване „Жени, работещи в 
сектора на ИКТ“ на Европейската
комисия от октомври 2013 г. -
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_en.htm

Or. en

Изменение 39
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че съществува нежелание 
за наемане на работа на жени в 
частния сектор и тежка 
дискриминация в полза на 
кандидатите мъже в момента на 
подбора;

Or. it

Изменение 40
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да предложи 
ясни мерки относно своята нова 
стратегия за равенство между 
половете, за да се води по-ефективна 
борба срещу сексуалния тормоз на 
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работното място;

Or. fr

Изменение 41
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните 
задължения е в основата на 
неравната позиция на жената на 
пазара на труда; подчертава, че
съвместяването на професионалните и 
семейните задължения е ключово 
условие за равенството между 
половете, което следва да се насърчава 
чрез инвестиране в инфраструктура за 
грижи за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, 
както и чрез гъвкава организация на 
работното време.

4. подчертава, че съвместяването на 
професионалните и семейните 
задължения е ключово условие за
участието на жените на пазара на 
труда, което следва да се насърчава 
чрез инвестиране в инфраструктура за 
грижи за деца, възрастни и болни хора;

Or. pl

Изменение 42
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 

4. подчертава, че не само явната 
дискриминация, но и запазването на 
стереотипното изобразяване на 
мъжествеността и женствеността, 
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че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за
грижи за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, 
както и чрез гъвкава организация на 
работното време.

които обосновават и засилват 
неравнопоставените отношения и 
структури на власт между мъжете и 
жените, е дългогодишен проблем, 
който трябва да бъде разрешен; 
подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е една от причините за неравната 
позиция на жената на пазара на труда; 
подчертава, че съвместяването на
професионалния и семейния живот е 
ключово условие за равенството между 
половете, което следва да се насърчава 
чрез инвестиране в грижи за деца и
възрастни хора, както и чрез 
законодателни инструменти относно 
родителския отпуск, осигурявайки
възможност както на жените, така
и на мъжете да работят на пълен 
работен ден;

Or. en

Изменение 43
Енрике Калвет Чамбон

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез
инвестиране в инфраструктура за 
грижи за деца и чрез насърчаването на
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, 
както и чрез гъвкава организация на 

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; счита, че 
постигането на напредък по 
отношение на равностойното и 
справедливото разпределение на тези 
задължения предполага промяна в 
начина на мислене, която може да се 
постигне само като се насърчават 
промени на образователно, културно 
и юридическо равнище; подчертава, че 
съвместяването на професионалните и 
семейните задължения е ключово 
условие за да се постигне равенството 
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работното време. между половете, което следва да се 
насърчава например чрез използването 
на отпуска по бащинство или 
родителския отпуск, инвестирането
в инфраструктура за грижи за деца, или
насърчаването на по-гъвкава
организация на работното време;

Or. es

Изменение 44
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете,
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за 
грижи за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е един от елементите, утежняващи
неравната позиция на жената на пазара 
на труда; подчертава, че съвместяването 
на професионалния и семейния живот 
може да е от полза като един от 
елементите за подпомагане на
равенството между половете както за 
бащите, така и за майките, но не 
обхваща всички измерения на 
равенството между половете; 
посочва, че с оглед на по-доброто 
съвместяване едно от решенията би 
могло да бъде по-добри инвестиции в 
инфраструктура за грижи за деца, а 
друго – насърчаването на участието на 
мъжете в домашната работа чрез 
законодателни инструменти относно 
родителския отпуск и отпуска по 
бащинство, от които могат да се 
възползват и двамата родители, като 
обаче се предоставят сериозни 
стимули за бащите, както и чрез 
гъвкава организация на работното 
време; подчертава, че неравното 
разпределение на труда, свързан с 
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грижите за хора, е в резултат и на 
обществените възприятия за ролите 
на половете, както и че е важно те да 
бъдат превъзмогнати като начин за 
постигането на по-справедливо 
разпределение както на задачите, 
свързани с полагане на грижи, така и 
на възмездния труд; призовава 
Комисията да обърне внимание на 
този въпрос в новата стратегия за 
равенството между половете; 
подчертава, че родителите в 
семействата, които не следват 
класическите модели на половете, 
продължават да се сблъскват с 
дискриминация на работното място 
по отношение, наред с другото, на 
родителския отпуск, на социалните 
обезщетения, на достъпа до 
обезщетения за техните деца, 
правото на мерки за съвместяване на 
професионалния и личния живот на 
работното място и обвързаните със 
семейното положение компоненти на 
възнаграждението;

Or. en

Изменение 45
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за
съдействие, в услуги за полагане на 
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участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

грижи за деца и такива за осигуряване 
на помощ за зависими лица, гъвкава 
организация на работното време, 
съпроводена от адекватни мерки за 
гъвкава сигурност, както и чрез 
насърчаването на участието на мъжете в 
домашната работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство;

Or. it

Изменение 46
Елизабет Морен-Шартие

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, както и 
чрез гъвкава организация на работното 
време.

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез европейското 
законодателство относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, както и 
чрез гъвкава организация на работното 
време;

Or. fr

Изменение 47
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете 
и основаващото се на партньорство 
разделение на работата от една 
страна, и от друга – свързаните с 
грижите за семейството
отговорности, което следва да се 
насърчава чрез инвестиране в 
инфраструктура за грижи за деца и чрез 
насърчаването на участието на мъжете в 
домашната работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, както и 
чрез гъвкава организация на работното 
време;

Or. de

Изменение 48
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; обръща 
внимание на факта, че много жени не 
се завръщат на работа след 
бременност; подчертава, че 
съвместяването на професионалните и 
семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
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относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

за деца, в услуги за семействата и чрез
активно насърчаване на участието на 
мъжете в домашната работа чрез 
законодателни инструменти относно 
родителския отпуск и отпуска по 
бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време;

Or. it

Изменение 49
Юта Щайнрук, Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време; 
същото се отнася и до 
съвместяването на професионалните 
отговорности и отговорностите, 
свързани с полагането на грижи, тъй
като мнозинството от лицата, 
които полагат грижи за близки 
роднини, продължават да са жени;

Or. de
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Изменение 50
Ламброс Фундулис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време;

следва да бъдат въведени разпоредби, с 
цел да се увеличи броят на местата в 
детските заведения както в 
публичния, така и в частния сектор, 
а също и с цел да се гарантира 
съобразяването на тяхното работно 
време с работното време на 
родителите, така че двойките да не 
се тревожат за грижите за своите 
деца и за развитието им, докато са на 
работа;

Or. el

Изменение 51
Тння Гонсалес Пеняс, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 4. подчертава, че неравното 
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разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи
за деца, особено чрез гарантиране на 
образованието на децата от най-
ранна детска възраст и грижите за 
възрастни хора и други зависими лица 
чрез всеобхватни обществени услуги, 
както и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство; счита, че следва да има 
за цел прилагането на равни и 
непрехвърляеми възможности за 
отпуск по бащинство и по 
майчинство при раждане и 
осиновяване на дете чрез 
въвеждането на все по-дълъг отпуск 
по бащинство, докато се достигне 
същата продължителност на 
отпуска по майчинство; това 
намалява дискриминацията по 
отношение на заетостта, от която 
страдат жените, и гарантира 
правото на родителите да се грижат 
за децата си;

Or. es

Изменение 52
Агнешка Козловска-Райевич, Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
е в основата на неравната позиция на 
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жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез:

a) инвестиране в инфраструктура за 
грижи за деца, хора с увреждания, 
възрастни и болни, тъй като 
грижите се полагат предимно от 
жени, и тези неплатени задължения 
имат отрицателно влияние върху 
тяхната трудова заетост,

б)насърчаване на участието на мъжете в 
домашната работа чрез законодателни 
инструменти относно родителския 
отпуск и отпуска по бащинство, както и 
чрез гъвкава организация на работното 
време,

в) насърчаване на положителни 
модели на организация на 
съвместяването между 
професионалния и личния живот 
както за жените, така и за мъжете, 
в образователни материали в 
училищата на всички равнища;

Or. en

Изменение 53
Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 

4. подчертава, че неравното 
разпределение на семейните задължения 
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е в основата на неравната позиция на 
жената на пазара на труда; подчертава, 
че съвместяването на професионалните 
и семейните задължения е ключово 
условие за равенството между половете, 
което следва да се насърчава чрез 
инвестиране в инфраструктура за грижи 
за деца и чрез насърчаването на 
участието на мъжете в домашната 
работа чрез законодателни инструменти 
относно родителския отпуск и отпуска 
по бащинство, както и чрез гъвкава 
организация на работното време.

е един от източниците за неравната 
позиция на жената на пазара на труда; 
подчертава, че съвместяването на 
професионалните и семейните 
задължения е ключово условие за 
равенството между половете, което 
следва да се насърчава чрез инвестиране 
в публична инфраструктура за грижи за 
деца и всеобщо публично осигуряване
на социални услуги, със специален 
акцент върху образованието на 
децата още след раждането им и 
услуги за зависимите лица,
предназначени за възрастни; 
подчертава необходимостта от 
насърчаване на участието на мъжете в
домашната работа също и чрез 
законодателни инструменти относно 
родителския отпуск и отпуска по 
бащинство; подчертава, че отпускът 
по бащинство и отпускът по 
майчинство при раждане и 
осиновяване на дете следва да са 
равни и да са непръхвърляеми;

Or. en

Изменение 54
Яна Житнянска

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта в 
засегнатите държави членки да 
бъдат либерализирани прекомерно 
строгите условия на труд, за да се 
увеличи гъвкавостта на работното 
време и жените да разполагат с по-
голям избор при съвместяването на 
семейния и професионалния живот;

Or. sk
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Изменение 55
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. предлага, с оглед на по-голямото 
включване на мъжете в семейните
задължения и на жените към пазара 
на труда, като европейски препоръки 
за държавите членки да бъдат 
създадени минимални условия и 
периоди за родителския отпуск;

Or. en

Изменение 56
Инеш Крищина Зубер, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че гъвкавото работно 
време следва да бъде по избор на 
служителя, а не наложено от 
работодателя; отхвърля гъвкавостта 
и договорната несигурност, които не 
позволяват на служителите да имат 
организиран и стабилен семеен 
живот;

Or. pt

Изменение 57
Вилия Блинкевичуте

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. приканва държавите членки да 
инвестират в качествени и 
икономически достъпни институции 
за предоставяне на грижи за деца, 
болни, хора с увреждания, възрастни 
хора и други зависими лица, да 
гарантират, че тези институции 
работят с гъвкави графици, 
съвместими със заетост на пълен 
работен ден, и че са отворени за 
възможно най-много хора, за да им 
помогнат да постигнат баланс 
между професионалния, семейния и 
личния живот; призовава Комисията 
и държавите членки да гарантират 
признаване на стажа на всеки мъж и 
всяка жена, които се грижат за деца 
или други зависими лица, да им 
осигурят получаване на помощи за 
грижа за зависимо лице и да им 
предоставят индивидуални права на 
социално осигуряване и пенсия; 
приканва социалните партньори да 
представят конкретни инициативи 
за признаване на уменията, 
придобити по време на отпуск за 
полагане на грижи за зависимо лице;

Or. en

Изменение 58
Мария Арена, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Европейската комисия и 
държавите членки да въведат платен 
отпуск по бащинство с минимална 
продължителност 10 работни дни и 
да насърчават мерки – законодателни 
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и незаконодателни – позволяващи на 
мъжете, по-специално на бащите, да 
упражняват правото си да съчетават 
личния и професионалния живот, 
особено като поощряват 
използването на непрехвърляем 
родителски отпуск еднакво, който да 
се ползва поравно от бащата или от 
майката по време на детската 
възраст;

Or. fr

Изменение 59
Енрике Калвет Чамбон

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. факт е, че инфраструктурата за 
грижи за деца и социалният
минимален доход са сериозно 
засегнати от кризата и 
съкращаването на социалните 
придобивки, извършени в много 
държави – членки на ЕС; припомня, че 
Европейският фонд за стратегически 
инвестиции (FEIP) ще осигури 
инфраструктурни социални проекти;

Or. es

Изменение 60
Инеш Крищина Зубер, Таня Гонсалес Пеняс

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. изразява съжаление относно 
оттеглянето от страна на Съвета на 
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проекта на директива за отпуска по 
майчинство, която също така 
предвиждаше 20 седмици гарантиран 
отпуск по майчинство и две седмици 
напълно платен отпуск по 
бащинство, и осигуряваше закрила на 
работещите майки при връщането 
им на работа; това подкопава 
консенсуса по укрепването на правата 
на семействата и работещите 
майки;

Or. pt

Изменение 61
Вилия Блинкевичуте, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава държавите членки да 
гарантират закрилата на 
майчинството, да предприемат 
мерки за предотвратяване на 
неправомерното уволнение на 
служителки по време на бременност 
и да защитят жените и мъжете, 
полагащи грижи за членове на 
семейството, от неправомерно 
уволнение; също така призовава 
Съвета да ускори приемането на 
директивата относно прилагането на 
мерките за насърчаване на 
подобренията на безопасните и 
здравословни условия на труд на 
бременните работнички, родилките и 
кърмещите майки;

Or. en

Изменение 62
Мария Арена
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Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. освен това счита за спешно 
приемането на обща позиция на 
Съвета по отношение на 
преразглеждането на директивата за 
въвеждането на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасните и 
здравословни условия на труд на 
бременни работнички и на 
работнички родилки или кърмачки;

Or. fr

Изменение 63
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава, че без европейско 
законодателство относно отпуска по 
бащинство и без законодателни 
изменения относно отпуска по 
майчинство, и без укрепване на 
обществените услуги, които 
подкрепят включването на жените 
на пазара на труда, Съюзът няма да 
може да отговори на демографската
криза, която до 2040 г. ще доведе до 
недостиг на работна сила от 24 
милиона души; подчертава, че 
повишаването на степента на 
заетост на жените до равнището на 
заетост на мъжете ще намали 
недостига на работна сила до 3 
милиона души;

Or. fr
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Изменение 64
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които 
глава на семейството са самотни майки, 
както и че намаляването на 
равнищата на бедността с 20 
милиона до 2020 г. може да бъде 
постигнато чрез политики за борба 
срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
ниските доходи на домакинства, в 
които глава на семейството са самотни 
майки;

Or. pl

Изменение 65
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки,
както и че намаляването на равнищата 
на бедността с 20 милиона до 2020 г.

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, и че 
намаляването на равнищата на 
бедността може да се постигне чрез 
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може да бъде постигнато чрез 
политики за борба срещу бедността, 
които включват измерението на 
равенството между половете;

политики в подкрепа на 
солидарността между поколенията;

Or. fr

Изменение 66
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които 
глава на семейството са самотни майки, 
както и че намаляването на равнищата 
на бедността с 20 милиона до 2020 г. 
може да бъде постигнато чрез политики 
за борба срещу бедността, които 
включват измерението на равенството 
между половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от няколко
фактора, включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите, 
отговорностите за полагане на грижи 
за членове на семейството и 
свързаните прекъсвания на 
професионалното развитие, 
незадоволителните системи на 
подпомагане и на данъчно облагане, 
които засягат домакинствата, в 
които глава на семейството са самотни 
майки; подчертава, че 
многостранната дискриминация, с 
която жените се сблъскват въз 
основа и на тяхната полова 
идентичност, изразяване на половата 
принадлежност и полови 
характеристики, допринася за 
феминизирането на бедността; 
подчертава, че намаляването на 
равнищата на бедността с 20 милиона до 
2020 г. може да бъде постигнато 
единствено чрез политики за борба 
срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете и които са подкрепени с 
действия, насочени към бедността 
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сред жените; подчертава в тази 
връзка, че е важно да се оценява 
ефектът върху половете от 
системите за социална сигурност, 
данъчните и осигурителните 
системи, и моделите на работно 
време, а също и да се реагира с 
промени в политиката, когато е 
налице отрицателен ефект върху 
жените; припомня значението на 
пълното прилагане на 
законодателството за борба срещу 
дискриминацията, вземайки предвид 
междусекторния подход с цел 
намаляване на бедността сред 
жените;

Or. en

Изменение 67
Агнешка Козловска-Райевич

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете (16,4 %), разликата в пенсиите 
(39 %) и бедността на домакинства, в 
които глава на семейството са самотни 
майки, както и че намаляването на 
равнищата на бедността с 20 милиона до 
2020 г. може да бъде постигнато чрез 
политики за борба срещу бедността, 
които включват измерението на 
равенството между половете;

Or. en
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Изменение 68
Адам Коша

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки или 
майки, които отглеждат дете с 
увреждания, както и че намаляването 
на равнищата на бедността с 20 милиона 
до 2020 г. може да бъде постигнато чрез 
политики за борба срещу бедността и 
програми за действие, които отделят 
специално внимание на жените, 
които са в неравностойно положение, 
имат увреждания или отглеждат 
дете с увреждания, и които включват 
измерението на равенството между 
половете;

Or. hu

Изменение 69
Елизабет Морен-Шартие

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
неравнопоставеността в развитието 
на професионалната кариера между 
жените и мъжете, разликата в 
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на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

заплащането на жените и мъжете, 
разликата в пенсиите и бедността на 
домакинства, в които глава на 
семейството са самотни майки, както и 
че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

Or. fr

Изменение 70
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу дискриминацията и за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

Or. en

Изменение 71
Мария Арена, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените,
както и честото им наемане на 
работа чрез нетипични договори 
(принудително непълно работно 
време, срочни договори, временна 
работа – по съвместителството, 
договор „нула часа“) или липсата на 
статут за съпругите и съпрузите, 
които помагат на самостоятелно 
заети лица, което води до разликата в 
заплащането на жените и мъжете, 
разликата в пенсиите и бедността на 
домакинства, в които глава на 
семейството са самотни майки, както и 
че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете; подчертава, че разликата в 
заплащането между мъжете и 
жените продължава да съществува 
дори за един и същ вид договори, и че 
разрешаването на този проблем 
включва по-конкретно правилното 
прилагане на Директивата за равно 
третиране в областта на заетостта 
от страна на държавите членки;

Or. fr

Изменение 72
Таня Гонсалес Пеняс, Мария Арена, Инеш Крищина Зубер, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 5. подчертава, че феминизирането на 
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бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете; в частност възрастните 
жени страдат от високи равнища на 
бедност, тъй като много от тях не 
са работили достатъчно извън дома 
си, за да имат достойна пенсия, 
поради което е необходимо да се 
увеличи размерът на пенсиите, 
независещи от вноски;

Or. es

Изменение 73
Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. може 
да бъде постигнато чрез политики за 
борба срещу бедността, които включват 
измерението на равенството между 
половете;

5. подчертава, че феминизирането на 
бедността е резултат от фактори, 
включващи прекъсването на 
професионалното развитие на жените, 
разликата в заплащането на жените и 
мъжете, разликата в пенсиите и 
бедността на домакинства, в които глава 
на семейството са самотни майки, както 
и че намаляването на равнищата на 
бедността с 20 милиона до 2020 г. 
изисква промени в достъпа на жените 
до пазара на труда, подкрепени с 
политики за борба срещу бедността, 
които включват измерението на 
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равенството между половете;

Or. en

Изменение 74
Яна Житнянска

Проектостановище
Параграф 5а (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. отново подчертава 
необходимостта от създаване на 
гъвкави режими за родителския 
отпуск през първите години от 
образованието на детето, за да се 
осигури по-голяма лична свобода при 
съвместяването на семейния и 
професионалния живот;

Or. sk

Изменение 75
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че мерките за 
икономии в Южна Европа засегнаха 
прекомерно жените, които трябва да 
превъзмогнат загуба на заплата и 
придобивки, а същевременно имат 
големи задължения за полагане на 
грижи за членове на семейството, 
които ги задържат в техния роден 
регион; подчертава, че новата 
стратегия за половете трябва да 
обърне внимание на отрицателното 
въздействие на мерките за икономии 
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върху жените в Европа;

Or. en

Изменение 76
Агнешка Козловска-Райевич

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че разликата в 
заплащането на жените и мъжете 
произтича от недостатъчното 
участие на жените на пазара на 
труда, от вертикалната и 
хоризонталната сегрегация и от 
факта, че секторите, в които 
работят предимно жени, често 
предлагат по-ниски заплати; 
подчертава необходимостта да се 
следи разликата в заплащането на 
жените и мъжете както в 
публичния, така и в частния сектор, 
както и необходимостта от 
прозрачност в признаването на 
разликата в заплащането на жените 
и мъжете на работното място;

Or. en

Изменение 77
Михаела Шойдрова

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че макар и жените да 
работят по време на отпуска по 
майчинство, те придобиват 
компетенции, различни от тези, 
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изисквани от пазара на труда, както 
се потвърждава от проучването на 
уменията на възрастните на PIAAC, 
и това в крайна сметка ги поставя в 
неравностойно положение; поради 
това вниманието трябва се насочи 
върху процеса на интегриране на 
жените и мъжете към работната 
сила при приключването на техния 
отпуск по майчинство или 
бащинство посредством гъвкава 
организация на работата, 
възможности за работа от 
разстояние и подкрепа за 
възстановяване на техните работни 
умения чрез обучение и курсове;

Or. cs

Изменение 78
Мария Арена, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приветства промяната в 
уреждането на тежестта на 
доказване, включено в Директива 
2006/54/ЕО, в полза на жените, които 
в съдебни производства са 
предполагаеми жертви на сексуална 
дискриминация, но държи да 
подчертае, че тази разпоредба няма 
да бъде приложима, ако не се признае 
правото на достъп до информация, 
съхранявана от работодателите за 
същите тези жени, както предложи 
Европейската комисия за 
Директива 97/80/ЕО относно 
тежестта на доказване в случаите на 
дискриминация, основана на пола, но 
което в крайна сметка не беше 
прието;
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Or. fr

Изменение 79
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава отговорността на 
Комисията за предприемането на 
действия, които биха могли да 
спомогнат за преодоляване на 
безизходното положение в Съвета 
относно законодателството на ЕС в 
областта на прозрачността и 
увеличаването на баланса между 
половете при назначаването на 
отговорни позиции;

Or. en

Изменение 80
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции с цел борба срещу 
явлението „стъклен таван“, 
идентифицирано в по-голямата част 
от държавите – членки на Съюза,;

Or. fr
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Изменение 81
Биляна Борзан

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването 
на отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
активни мерки за прозрачно и 
балансирано между половете 
назначаване на отговорни позиции;

Or. en

Изменение 82
Елизабет Морен-Шартие

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции въз основа на 
еднакви и обективно установените 
критерии за подбор;

Or. fr

Изменение 83
Марита Улвског, Сурая Пост

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от
прозрачност и увеличаване на баланса
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта 
стратегията на ЕС за равенството 
между половете за периода след 2015 
г. да насърчава равното 
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представителство на жените и 
мъжете във всички аспекти на 
вземането на решения, включително в 
институциите на ЕС; счита, че 
стратегията следва да включва план 
за действие в тази връзка; подчертава 
необходимостта от по-висока 
прозрачност и баланс между половете 
също и при назначаването на отговорни 
позиции;

Or. en

Изменение 84
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. обръща внимание на факта, че само 
33 % от ръководните и управленчески 
позиции в предприятията се заемат 
от жени, и подчертава необходимостта 
от прозрачност и увеличаване на 
баланса между половете при 
назначаването на отговорни позиции;

Or. it

Изменение 85
Вилия Блинкевичуте

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции; призовава също 
така Съвета да ускори приемането на 
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директивата за подобряване на 
баланса между половете сред 
директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати 
до регулиран пазар, и свързаните с 
това мерки;

Or. en

Изменение 86
Мария Арена, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции; счита, че е крайно 
необходимо да се сключи споразумение 
между Европейския парламент и 
Съвета относно присъствието на 
жени в управителните съвети на 
дружества, допуснати до регулиран 
пазар;

Or. fr

Изменение 87
Яна Житнянска

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции, както и при 
поставянето на акцент върху 
подобряването на работните условия 
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в секторите с ниски доходи, в които 
работят предимно жени;

Or. sk

Изменение 88
Таня Гонсалес Пеняс, Лин Бойлан, Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, 
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции не само в областта 
на предприемачеството, но и в 
политическите институции и на 
висши ръководните длъжности в 
университетската система;

Or. es

Изменение 89
Романа Томц

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции;

6. подчертава необходимостта от 
прозрачност и увеличаване на баланса 
между половете при назначаването на 
отговорни позиции както в 
икономиката, така и в политиката;

Or. sl
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Изменение 90
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. допълнително подчертава 
необходимостта от по-строги 
разпоредби за дискриминацията на 
жените на работното място и от 
по-строги санкции за 
работодателите, които допускат 
дискриминация;

Or. en

Изменение 91
Агнешка Козловска-Райевич

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че трябва да бъдат 
предприети инициативи и мерки, 
основно в сферата на образованието, 
в т.ч. висшето образование, за борба 
срещу стереотипните възприятия за 
заетостта при жените, за 
насърчаване на развиването на 
предприемаческа дейност от жени, 
постигането на кариера в областта 
на науките и сектора на ИКТ, което 
значително ще увеличи 
икономическия растеж и 
конкурентоспособността на Европа;

Or. en

Изменение 92
Тициана Бегин, Лаура Аджеа
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Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава значението на 
насърчаването на 
предприемачеството на жените и на 
гарантирането на по-добра социална 
защита на жените предприемачи;

Or. it

Изменение 93
Мария Арена

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите членки при 
обществените поръчки с дружества, 
допуснати до регулиран пазар, да 
използват пълноценно 
инструментите на новата директива 
относно обществените поръчки, 
като за критерий при възлагането на 
обществената поръчка се взема 
равнопоставеността между мъже и 
жени в управителните съвети на 
тези дружества;

Or. fr

Изменение 94
Агнешка Козловска-Райевич

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. подкрепя въвеждането на квоти 
по пол за членовете без изпълнителни 
функции в управителните съвети на 
дружествата и на прозрачни 
процедури за тяхното назначаване;
насърчава публичния и частния 
сектор да предвидят доброволни 
схеми за стимулиране на жените на 
ръководни позиции, и призовава 
Европейския съвет окончателно да 
приеме обща позиция след първото 
четене в ЕП на директивата за 
жените в управителните съвети на
дружествата;

Or. en

Изменение 95
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата 
на БВП на ЕС; призовава за 
създаването на стимули за 
работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната 
към легалната икономика.

заличава се

Or. it

Изменение 96
Мария Арена, Едуар Мартен
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването 
на стимули за работодатели и 
работници за преминаването им от 
неформалната към легалната 
икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което засяга голяма 
част от жените, особено в рамките 
на работни места като домашни 
помощници, и което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС. в тази връзка счита за 
изключително важно, че всички 
държави членки участват 
задължително във всички дейности 
на бъдещата европейска платформа, с 
цел да се засили сътрудничеството за 
предотвратяване и възпиране на 
недекларирания труд.

Or. fr

Изменение 97
Палома Лопес Бермехо, Неоклис Силикиотис, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването 
на стимули за работодатели и 
работници за преминаването им от
неформалната към легалната
икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за ефективното 
използване на санкции срещу 
работодателите, които работят в
неформалната икономика.

Or. en



AM\1049534BG.doc 61/69 PE549.162v01-00

BG

Изменение 98
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната
сигурност на жените и на равнищата 
на БВП на ЕС; призовава за създаването 
на стимули за работодатели и
работници за преминаването им от 
неформалната към легалната 
икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, извършван от 
жените, което се отразява отрицателно 
върху техните доходи, социална
сигурност и закрила, и има вреден 
ефект върху равнищата на БВП на ЕС; 
призовава за създаването на
политически мерки, предлагащи
стимули за работодатели и служители
за преминаването на заетостта от 
неформалната към легалната 
икономика; подчертава 
необходимостта от обръщане на 
особено внимание на домашната 
работа, извършвана предимно от 
жените, като специално 
предизвикателство, тъй като 
работата е в неформалния сектор, 
характерна е и е невидима по своя 
характер, което налага 
разработването на специални мерки 
за ефективното справяне с този 
проблем.

Or. en

Изменение 99
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
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сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

сигурност на жените, възпрепятства 
обучението през целия живот, като 
подлага на риск социалните 
придобивки в областта на 
здравеопазването и безопасността на
труда и намалява равнищата на БВП 
на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

Or. fr

Изменение 100
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика; отбелязва, че
създаването на европейска 
платформа с цел засилване на 
сътрудничеството за 
предотвратяване и възпиране на 
недекларирания труд представлява 
ключов лост в това отношение.

Or. fr

Изменение 101
Тициана Бегин, Лаура Аджеа

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд и фалшива 
самостоятелна заетост, което се 
отразява отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика;

Or. it

Изменение 102
Вилия Блинкевичуте

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата 
на БВП на ЕС; призовава за създаването 
на стимули за работодатели и работници 
за преминаването им от неформалната 
към легалната икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху равнищата на БВП 
на ЕС, както и върху социалната 
сигурност на жените, особено в тези 
сектори, в които работят предимно 
жени, като работата в частните 
домакинства – услуги, свързани с 
почистване, гледане на дете или 
полагане на грижи за възрастни хора 
или хора с увреждания; призовава за 
създаването на стимули за работодатели 
и работници за подобряване на прехода
от неформалната към легалната 
икономика.

Or. en

Изменение 103
Ламброс Фундулис
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което обикновено се 
наблюдава сред жените, които 
извършват надомна работа, за да 
допълнят семейните доходи;
подчертава освен това, че високото 
равнище на недеклариран труд се 
отразява отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС, като същевременно 
улеснява избягването на плащането 
на данъци и осигурителни вноски от 
някои работодатели; призовава за 
създаването на стимули за работодатели 
и работници за преминаването им от 
неформалната към легалната 
икономика.

Or. el

Изменение 104
Тння Гонсалес Пеняс, Неоклис Силикиотис

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

7. счита, че борбата с данъчните 
измами – особено извършените от 
големите предприятия, които имат 
по-голямо икономическо въздействие, 
е от основно значение, за да се 
финансират удължаването на 
отпуска по бащинство и 
обществените услуги, необходими с 
цел включване на жените на пазара 
на труда при условия на 
равнопоставеност; освен това
подчертава високото равнище на 
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недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

Or. es

Изменение 105
Георги Пирински

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика.

7. подчертава високото равнище на 
недеклариран труд, което се отразява 
отрицателно върху социалната 
сигурност на жените и на равнищата на 
БВП на ЕС; призовава за създаването на 
стимули за работодатели и работници за 
преминаването им от неформалната към 
легалната икономика; настоява 
въпросите за недекларирания труд, 
който се отразява отрицателно върху 
социалната сигурност на жените, да 
бъдат включени в работната 
програма на бъдещата европейска
платформа за справяне с проблема с 
недекларирания труд като въпрос от 
първостепенна важност;

Or. en

Изменение 106
Агнешка Козловска-Райевич, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 7а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава необходимостта от 
признаване на обществените поръчки 
като възможно средство за укрепване 
на политиките за социално 
приобщаване, като счита, че 
обществените поръчки следва да 
бъдат използвани като инструмент 
за повишаване на равенството между 
половете чрез обмисляне на 
възможността за определяне на 
изисквания за критерии за борба 
срещу дискриминацията и за 
равенство между половете като 
предварителни условия за договорите 
за възлагане на обществени поръчки, 
където това е необходимо.

Or. en

Изменение 107
Вилия Блинкевичуте, Мария Арена

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава държавите членки да 
увеличат усилията си за борба срещу 
недекларирания труд и несигурните 
работни места, включително 
минималната трудова заетост и 
работните места, които фиктивно 
са на непълно работно време, и да 
гарантират подходяща социална 
закрила за всички работници; 
изразява също така съжаление поради 
злоупотребите с нетипични трудови 
договори с цел избягване на 
спазването на задълженията за 
трудова и социална закрила.

Or. en
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Изменение 108
Неоклис Силикиотис, Инеш Крищина Зубер, Палома Лопес Бермехо, Таня 
Гонсалес Пеняс

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че жертвите на 
недекларирания труд са основно 
жени, а това не винаги е по техен 
избор; призовава за всеобхватна 
политика срещу работодателите, 
които наемат жени за недеклариран 
труд.

Or. en

Изменение 109
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. също така препоръчва, тъй като 
структурата и определението за 
семейство се променят с течение на
времето, семейното и трудовото 
законодателство да бъдат по-
изчерпателни по отношение на 
семействата с един родител и 
семействата с родители, които са 
ЛГТБ.

Or. en

Изменение 110
Тициана Бегин, Лаура Аджеа
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Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изразява съжаление, че Комисията 
възнамерява да оттегли 
предложението за директива 
относно отпуска по майчинство, 
като по този начин забавя
създаването на хармонизирана 
законодателна и социална рамка.

Or. it

Изменение 111
Мария Арена, Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че политиките и 
инструментите за борба с 
безработицата сред младите хора, 
като например програмата 
„Гаранция за младежта“, и 
създаването на инициативата за 
младежка заетост, следва да 
отговарят на специфичните нужди 
на младите момчета и момичета, с 
цел да им се даде възможност за 
навлизане на пазара на труда; също 
така посочва, че процентът на 
младите жени, никъде неработещи, 
неучещи и необучаващи се (NEET), е 
по-висок от този на мъжете.

Or. fr

Изменение 112
Миапетра Кумпула-Натри

Проектостановище
Параграф 7б (нов)



AM\1049534BG.doc 69/69 PE549.162v01-00

BG

Проектостановище Изменение

7б. потвърждава, че равното 
представителство на жените в 
управителните съвети на 
дружествата и в отговорните 
позиции в държавите членки не 
бележи задоволително увеличение при 
прилагане на доброволния принцип, 
поради което следва да се разгледа 
въвеждането на квоти като най-
ефективно временно решение, за да се 
гарантира равно представителство 
по пол.

Or. en


