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BG Единство в многообразието BG 

6.6.2017 A8-0197/1 

Изменение  1 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че 

нарастващата лична отговорност за 

решенията по отношение на 

спестяванията, свързани с различни 

рискове, също така означава, че 

отделните лица трябва да бъдат ясно 

информирани за наличните 

възможности и свързаните с тях 

рискове; като има предвид, че както 

жените, така и мъжете, но по-специално 

жените, трябва да бъдат подпомагани да 

подобряват равнището си на финансова 

грамотност, за да могат да вземат 

информирани решения в една все по-

сложна сфера; 

З. като има предвид, че 

нарастващата лична отговорност за 

решенията по отношение на 

спестяванията, свързани с различни 

рискове, също така означава, че 

отделните лица трябва да бъдат ясно 

информирани за наличните 

възможности и свързаните с тях 

рискове; като има предвид, че кризата 

разкри, че частните пенсионни 

фондове зависят от развитието на 

финансовите пазари, което в много 

случаи излага на риск пенсиите на 

възрастните хора, които в някои 

случаи са слабо информирани за 

последиците от сключването на 

договор с такива фондове; като има 

предвид, че както жените, така и 

мъжете, но по-специално жените, трябва 

да бъдат подпомагани безплатно да 

подобряват равнището си на финансова 

грамотност, за да могат да вземат 

информирани решения в една все по-

сложна сфера; 

Or. en 



 

AM\1127458BG.docx  PE605.501v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.6.2017 A8-0197/2 

Изменение  2 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  За. като има предвид, че 

профсъюзите и колективното 

договаряне могат да изпълняват 

жизненоважна роля за осигуряването 

на защита на правата на 

възрастните хора; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Изменение  3 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение У a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Уа. като има предвид, че при 

неотдавна осъществените реформи 

на пенсионните системи в 

държавите членки беше повишена 

пенсионната възраст, бяха намалени 

нивата на индексиране за 

актуализирането на схемите, бяха 

повишени осигурителните аспекти 

като продължителността и 

непрекъснатостта на периодите на 

плащане на вноски за правото на 

обезщетения, беше насърчена ролята 

на частните пенсионни системи, 

както и се способства да се увеличи 

разликата в пенсиите между 

половете; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Изменение  4 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение AЕ а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АЕа. като има предвид, че 

повишаването на равнището на 

инвестициите в универсално 

обществено здравеопазване, в 

обществена мрежа от социални 

услуги и в инфраструктура за 

качествени грижи за зависими лица 

би спомогнало да се гарантира това, 

че хората могат да упражняват 

правото си на достоен живот в 

напреднала възраст; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Изменение  5 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3а. отбелязва, че високите 

равнища на безработица, в съчетание 

с въздействието на финансовата и 

икономическа криза, принудиха много 

семейства да разчитат на един-

единствен доход – в много случаи на 

пенсията, получавана от възрастни 

хора; изразява убеждението си, че 

едно хуманно общество трябва 

задължително да се основава на 

принципа на солидарността между 

поколенията; определя 

справедливостта между поколенията 

като равното разпределяне на 

предимствата и тежестите между 

поколенията; счита, че ефективното 

сътрудничество между поколенията 

почива на солидарността и трябва да 

се основава на взаимното уважение, 

отговорността и готовността за 

взаимни грижи, без да се засяга 

крайната и основна отговорност, 

която трябва да се поеме от 

държавите членки; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Изменение  6 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4а. в това отношение също така 

признава, че от ключово значение за 

предотвратяване и смекчаване на 

разликата в пенсиите между 

половете са достъпът на жените до 

пазара на труда и до качествена 

заетост, предоставянето на подкрепа 

за професионалното развитие, по-

доброто равновесие между 

професионалния и личния живот 

както за мъжете, така и за жените, 

и преодоляването на половата 

сегрегация в областта на 

образованието и заетостта;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Изменение  7 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4б. припомня важната роля на 

социалните партньори при 

разискването на въпросите, свързани 

с минималната заплата, при спазване 

на принципа на субсидиарност; 

подчертава важната роля на 

профсъюзите и колективното 

договаряне с оглед на гарантирането 

на това, че възрастните хора имат 

достъп до публични пенсии в 

съответствие с принципите на 

солидарност между поколенията и на 

равенство между мъжете и жените; 

подчертава, че е важно да се 

отчитат надлежно становищата на 

социалните партньори при вземането 

на политически решения за промяна 

на съществени правни аспекти на 

условията за получаване на право на 

пенсия; призовава ЕС и държавите 

членки, в сътрудничество със 

социалните партньори и 

организациите за равенство между 

половете, да създадат и приложат 

политики за премахване на разликата 

в заплащането на жените и мъжете; 

препоръчва на държавите членки да 

обмислят възможността за редовно 

проследяване на параметрите на 

заплатите като допълнение към тези 
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усилия; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Изменение  8 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4в. призовава държавите членки да 

въведат зачитащи човека и 

предотвратяващи бедността мерки 

за работниците и служителите, 

чието здравословно състояние не им 

позволява да работят до 

законоустановената пенсионна 

възраст; счита, се следва да се 

запазят възможностите за ранно 

пенсиониране за работниците и 

служителите, изложени на тежки 

или опасни условия на труд; счита, че 

повишаването на равнищата на 

заетост чрез предлагане на 

качествени работни места би могло 

да спомогне да се намали значително 

бъдещото увеличаване на броя на 

хората, които не могат да работят 

до законоустановената пенсионна 

възраст, и по този начин да се 

облекчи финансовата тежест, 

произтичаща от остаряването; 

Or. en 



 

AM\1127458BG.docx  PE605.501v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.6.2017 A8-0197/9 

Изменение  9 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4г. изразява дълбока загриженост 

във връзка с въздействието на 

насочените към икономически 

ограничения специфични за всяка 

държава препоръки върху 

пенсионните схеми и върху тяхната 

устойчивост, както и върху достъпа 

до основаващите се на вноски пенсии 

във все по-голям брой държави членки, 

както и във връзка с отрицателните 

последици, които специфичните за 

всяка държава препоръки имат за 

равнищата на доходите и за 

социалните плащания, необходими за 

изкореняване на бедността и на 

социалното изключване; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Изменение  10 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-00197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да извърши 

цялостна оценка на въздействието на 

специфичните за всяка държава 

препоръки върху най-уязвимите групи, 

и по-специално върху жените, както и 

на препоръките от Бялата книга за 

пенсиите от 2012 г., насочени към 

отстраняване на причините за разликата 

в пенсиите на мъжете и жените, както и 

да създаде официален показател за 

разликата в пенсиите между половете и 

да извършва системен мониторинг; 

призовава за извършването на 

подходяща оценка на препоръките или 

предприетите до момента мерки и за 

мониторинг на въздействието им върху 

половете; призовава Комисията да 

подкрепи изготвянето на разбити по 

полов признак статистически данни и 

научни изследвания с оглед на 

подобряването на мониторинга и 

оценката на въздействието на 

пенсионните реформи върху 

просперитета и благосъстоянието на 

жените; 

7. призовава Комисията да извърши 

цялостна оценка на въздействието на 

специфичните за всяка държава 

препоръки върху най-уязвимите групи, 

и по-специално върху жените, както и 

на препоръките от Бялата книга за 

пенсиите от 2012 г., насочени към 

отстраняване на причините за разликата 

в пенсиите на мъжете и жените, както и 

да създаде официален показател за 

разликата в пенсиите между половете и 

да извършва системен мониторинг; 

призовава за извършването на 

подходяща оценка на препоръките или 

предприетите до момента мерки и за 

мониторинг на въздействието им върху 

половете; призовава Комисията да 

включи показател за разликата в 

пенсиите на мъжете и жените сред 

набора от показатели и да подкрепи 

изготвянето на разбити по полов 

признак статистически данни, както и 

научни изследвания, с цел засилване на 

мониторинга и оценката на 

въздействието на пенсионните реформи 

върху просперитета и благосъстоянието 

на жените; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Изменение  11 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. призовава държавите членки и 

Комисията да гарантират 

прилагането на принципа на 

недискриминация и равенство на 

пазара на труда и при достъпа до 

заетост, и по-конкретно да приемат 

мерки за социална закрила, за да се 

гарантира, че правата на жените на 

заплащане и социална сигурност, 

включително пенсии, са в 

съответствие с принципа за равно 

заплащане на мъжете и жените за 

равен труд или за труд с равна 

стойност; призовава държавите 

членки да въведат подходящи мерки 

за ограничаване на нарушенията на 

принципа на равно заплащане на 

жените и мъжете за равен труд или 

за труд с равна стойност; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Изменение  12 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14a. призовава държавите членки да 

приложат препоръките на 

Комисията относно прозрачността 

на работните заплати, неутралните 

по отношение на пола длъжностни 

характеристики и категоризиране, 

както и обръщането на тежестта на 

доказване, що се отнася до 

предприемането на действия по 

отношение на случаите на 

дискриминация, основана на пола, на 

работното място; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Изменение  13 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  16а. счита, че повишаването на 

работните заплати в 

нископлатените сектори, в които 

жените са мнозинство, следва да бъде 

препоръчан инструмент за постигане 

на тази цел; призовава държавите 

членки да приемат мерки, чрез които 

да гарантират, че работниците и 

служителите с нетипична форма на 

заетост попадат в обхвата на 

пенсионните схеми наравно с другите 

работници и служители; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Изменение  14 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20а. припомня призива към 

Комисията да представи 

предложение за директива относно 

отпуските на полагащите грижи 

лица, в която да се предлага 

подходящо възнаграждение и 

социална закрила за тях, и да 

представи добри практики в 

областта на разработването на 

системи за трупане на осигурителен 

стаж във всички държави членки, с 

цел да се осъвремени този 

инструмент и да се разшири неговият 

обхват в целия ЕС, като се допринесе 

по този начин за намаляването на 

разликата в пенсиите на мъжете и 

жените; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Изменение  15 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26а. призовава държавите членки да 

гарантират създаването на 

подходящи и достатъчни 

висококачествени публични услуги на 

достъпни цени; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Изменение  16 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30a. предупреждава за рисковете за 

равенството между половете, 

произтичащи от преминаването от 

пенсии по схемите на социално 

осигуряване към лично финансирани 

пенсии, тъй като личните пенсии се 

основават на индивидуални вноски и 

не компенсират времето, прекарано в 

полагане на грижи за деца и други 

зависими роднини, или периодите на 

безработица, отпуск по болест или 

увреждане; изтъква факта, че 

реформите на пенсионните системи, 

които обвързват социалните 

придобивки с растежа и с 

положението на пазара на труда и 

финансовите пазари, се 

съсредоточават единствено върху 

макроикономическите аспекти и 

пренебрегват социалните цели на 

пенсиите; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Изменение  17 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  33a. настоява, че разликите в 

средната продължителност на 

живота на мъжете и жените също 

могат да доведат, пряко или непряко, 

до неравностойно положение при 

обезщетенията, особено що се отнася 

до пенсиите; отбелязва общата 

тенденция да се изисква от 

държавите членки постепенно да 

повишават пенсионната възраст, 

което не благоприятства за смяната 

на поколенията или за равновесието 

между професионалния и личния 

живот, особено предвид факта, че 

нископлатеният труд по-често се 

извършва от жени;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Изменение  18 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад А8-0197/2017 

Констанс Льо Грип 

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в 

пенсиите на мъжете и жените 

2016/2061(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  34a. отбелязва, че използването на 

фактора за устойчивост, обвързващ 

пенсиите с продължителността на 

живот и застаряването на 

населението, което може да доведе до 

нарастване на финансовия натиск 

върху държавните системи за 

социална сигурност, може да се 

преодолее, наред с другото, чрез 

икономическа политика за 

насърчаване на развитието и 

заетостта посредством нови 

публични инвестиции и по-добро 

разпределение на доходите; 

Or. en 

 

 


