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13.1.2021 A9-0234/2

Изменение 2
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. призовава Комисията да спазва 
ангажиментите по работната програма 
за 2020 г. при всяко преразглеждане и да 
представи своевременно предложение 
за задължителни мерки за прозрачност 
на заплащането, стратегия на ЕС за 
правата на жертвите, рамка на ЕС за 
стратегиите за равенство и 
приобщаване на ромите за периода 
след 2020 г., нова стратегия на ЕС за 
премахване на трафика на хора и план 
за действие на ЕС относно 
равенството между половете и 
овластяването на жените във 
външните отношения за периода 2021 
– 2025 г.;

6. призовава Комисията да спазва 
ангажиментите по работната програма 
за 2020 г. при всяко преразглеждане и да 
представи предложение за 
задължителни мерки за прозрачност на 
заплащането, стратегия на ЕС за правата 
на жертвите и нова стратегия на ЕС за 
премахване на трафика на хора; 
изразява съжаление, че 
предложението за задължителни 
мерки за прозрачност на заплащането 
не беше въведено през 2020 г., както 
беше планирано;
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13.1.2021 A9-0234/3

Изменение 3
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. изразява загриженост относно 
липсата на изрична забрана в правото на 
ЕС на дискриминацията въз основа на 
половата идентичност и изразяването на 
половата принадлежност; отбелязва 
устойчивото присъствие на 
дискриминацията, тормоза и 
изключването от пазара на труда на 
лицата, които са ЛГБТИК+; припомня 
своята резолюция от 14 февруари 
2019 г. относно бъдещето на списъка на 
дейностите за лицата ЛГБТИ37 и своята 
резолюция от 18 декември 2019 г. 
относно публичната дискриминация и 
словото на омразата по отношение на 
ЛГБТИ лица38; призовава Комисията 
колкото е възможно по-скоро да 
приеме стратегическата рамка за 
равенство на ЛГБТИК+ лицата, да 
предприеме последващи действия във 
връзка със списъка на дейностите за 
лицата ЛГБТИ за периода 2016 – 
2019 г., както и да включи специфични 
мерки за борба с дискриминацията на 
работното място въз основа на 
сексуалната ориентация, половата 
идентичност, изразяването на половата 
принадлежност и половите 
характеристики;
____________________

37 Приети текстове, P8_TA(2019)0129.
38 Приети текстове, P8_TA(2019)0101.

29. изразява загриженост относно 
липсата на изрична забрана в правото на 
ЕС на дискриминацията въз основа на 
половата идентичност и изразяването на 
половата принадлежност; отбелязва 
устойчивото присъствие на 
дискриминацията, тормоза и 
изключването от пазара на труда на 
лицата, които са ЛГБТИК+; припомня 
своята резолюция от 14 февруари 
2019 г. относно бъдещето на списъка на 
дейностите за лицата ЛГБТИ37 и своята 
резолюция от 18 декември 2019 г. 
относно публичната дискриминация и 
словото на омразата по отношение на 
ЛГБТИ лица38; приветства 
приемането на първата стратегия за 
ЛГБТИК+ лицата като последващо 
действие във връзка със списъка на 
дейностите за лицата ЛГБТИ за периода 
2016 – 2019 г., което включва 
специфични мерки за борба с 
дискриминацията на работното място 
въз основа на сексуалната ориентация, 
половата идентичност, изразяването на 
половата принадлежност и половите 
характеристики;
____________________

37 Приети текстове, P8_TA(2019)0129.
38 Приети текстове, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Изменение 4
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. във връзка с това отправя 
искане към Комисията да изготви 
директива относно борбата с 
трафика на хора с цел сексуална 
експлоатация в ЕС, тъй като 
трафикът с цел сексуална 
експлоатация представлява най-
разпространената форма на трафик;

заличава се

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Изменение 5
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 53

Предложение за резолюция Изменение

53. приветства ангажимента на 
Комисията да предложи до края на 
2020 г. обвързващи мерки за 
прозрачност на заплащането, които 
могат да бъдат полезен инструмент за 
откриване на пропуски и 
дискриминация в рамките на един и същ 
сектор и за преодоляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; във 
връзка с това подчертава значението на 
пълното сътрудничество и участие на 
социалните партньори и всички 
заинтересовани лица в съответствие с 
националните практики и традиции; 
посочва обаче, че въпросът за равното 
заплащане за равен труд или за труд с 
равна стойност за мъжете и жените в 
различните професионални сектори все 
още трябва да бъде разгледан, за да се 
обхванат разликите в заплащането за 
труд с еднаква стойност на пазара на 
труда, сегрегиран по полов признак, с 
по-ниски заплати в някои сектори, в 
които се наемат предимно жени, като 
например медицински сестри, грижи, 
търговия на дребно, продажби и 
образование, в сравнение например с 
производствения сектор или 
техническите професии, в които работят 
повече мъже; настоятелно препоръчва 
включването на принципа на равно 
заплащане за труд с равна стойност за 
жените и мъжете, който може да се 

53. приветства ангажимента на 
Комисията да предложи обвързващи 
мерки за прозрачност на заплащането, 
които могат да бъдат полезен 
инструмент за откриване на пропуски и 
дискриминация в рамките на един и същ 
сектор и за преодоляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете; 
въпреки това изразява съжаление във 
връзка със забавянето на 
публикуването на това предложение 
и призовава Комисията да представи 
предложението възможно най-скоро; 
във връзка с това подчертава значението 
на пълното сътрудничество и участие на 
социалните партньори и всички 
заинтересовани лица в съответствие с 
националните практики и традиции; 
посочва обаче, че въпросът за равното 
заплащане за равен труд или за труд с 
равна стойност за мъжете и жените в 
различните професионални сектори все 
още трябва да бъде разгледан, за да се 
обхванат разликите в заплащането за 
труд с еднаква стойност на пазара на 
труда, сегрегиран по полов признак, с 
по-ниски заплати в някои сектори, в 
които се наемат предимно жени, като 
например медицински сестри, грижи, 
търговия на дребно, продажби и 
образование, в сравнение например с 
производствения сектор или 
техническите професии, в които работят 
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определи по следния начин: „Счита се, 
че трудът е с равна стойност, ако въз 
основа на сравнение между две групи 
работници, които не са съставени по 
произволен начин, извършеният труд е 
сравним, като се вземат предвид 
фактори като условията на труд, 
степента на отговорност, предоставена 
на работниците, и физическите или 
умствените изисквания за извършването 
на труда“; посочва, че за тази цел трябва 
да бъдат разработени неутрални по 
отношение на пола инструменти за 
оценка и критерии за класификация на 
труда;

повече мъже; настоятелно препоръчва 
включването на принципа на равно 
заплащане за труд с равна стойност за 
жените и мъжете, който може да се 
определи по следния начин: „Счита се, 
че трудът е с равна стойност, ако въз 
основа на сравнение между две групи 
работници, които не са съставени по 
произволен начин, извършеният труд е 
сравним, като се вземат предвид 
фактори като условията на труд, 
степента на отговорност, предоставена 
на работниците, и физическите или 
умствените изисквания за извършването 
на труда“; посочва, че за тази цел трябва 
да бъдат разработени неутрални по 
отношение на пола инструменти за 
оценка и критерии за класификация на 
труда;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Изменение 6
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 97

Предложение за резолюция Изменение

97. подчертава, че отговорът на 
епидемията от COVID-19 би могъл да се 
използва за установяване на 
допълнителни бюджетни ресурси, които 
държавите членки биха могли да 
мобилизират в подкрепа на жертвите на 
насилие; 

97. подчертава, че отговорът на 
епидемията от COVID-19 следва да се 
използва за установяване на 
допълнителни бюджетни ресурси, които 
държавите членки биха могли да 
мобилизират в подкрепа на жертвите на 
насилие; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Изменение 7
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 100

Предложение за резолюция Изменение

100. подчертава необходимостта от 
увеличаване на наличните ресурси за 
програмите на ЕС, посветени на 
насърчаването на равенството между 
половете и правата на жените в 
следващата МФР, по-специално плана 
за възстановяване NextGenerationEU, 
и призовава Комисията да гарантира 
включването на клауза за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете в 
преразгледаното предложение за 
следващата МФР; настоятелно 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си за прилагане на 
бюджетиране, съобразено с фактора 
пол, като неразделна част от 
бюджетната процедура на всички етапи 
и във всички свои бюджетни редове, и 
да включи независими бюджетни редове 
за целенасочени действия; подчертава, 
че всяка нова мярка, механизъм или 
стратегия следва да бъдат подложени на 
оценка на въздействието върху 
равенството между половете; в този 
контекст призовава Комисията и Съвета 
да инвестират в икономиката на 
грижите и да приемат пакт за грижи за 
Европа, който да допълни Европейския 
зелен пакт;

100. подчертава необходимостта от 
увеличаване на наличните ресурси за 
програмите на ЕС, посветени на 
насърчаването на равенството между 
половете и правата на жените; 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си за прилагане на 
бюджетиране, съобразено с фактора 
пол, като неразделна част от 
бюджетната процедура на всички етапи 
и във всички свои бюджетни редове, и 
да включи независими бюджетни редове 
за целенасочени действия; подчертава, 
че всяка нова мярка, механизъм или 
стратегия следва да бъдат подложени на 
оценка на въздействието върху 
равенството между половете; в този 
контекст призовава Комисията и Съвета 
да инвестират в икономиката на 
грижите и да приемат пакт за грижи за 
Европа, който да допълни Европейския 
зелен пакт; приветства факта, че за 
първи път интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете ще бъде хоризонтален 
приоритет в МФР и ще бъде 
придружено от задълбочена оценка на 
въздействието върху половете и 
мониторинг на програмите;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Изменение 8
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 117

Предложение за резолюция Изменение

117. припомня своята резолюция от 
12 февруари 2019 г. относно 
необходимостта от подобрена 
стратегическа рамка на ЕС за 
националните стратегии за приобщаване 
на ромите за периода след 2020 г.42, в 
която се посочва, че в повечето държави 
членки не се забелязват подобрения в 
достъпа до заетост, че съществуват 
сериозни опасения във връзка с 
жилищното настаняване и 
незначителния напредък по отношение 
на бедността, както и че е необходимо 
рамката на ЕС да съдържа силно 
измерение, свързано с пола; изразява 
загриженост относно изказванията, 
проповядващи вражда и омраза към 
ромите в контекста на пандемията от 
COVID-19, и допълнителните 
ограничения, въведени от някои 
държави членки, за налагане на 
карантина на ромски общности, и 
изразява своите опасения във връзка с 
отрицателните последици за най-
уязвимите групи сред ромите, например 
момичетата, младите жени, възрастните 
жени, хората с увреждания или 
ЛГБТИК+ лицата; настоятелно 
призовава Комисията да приеме 
колкото може по-скоро 
стратегическата рамка на ЕС за 
равенство и приобщаване на ромите, да 
анализира въздействието на 

117. припомня своята резолюция от 
12 февруари 2019 г. относно 
необходимостта от подобрена 
стратегическа рамка на ЕС за 
националните стратегии за приобщаване 
на ромите за периода след 2020 г.42, в 
която се посочва, че в повечето държави 
членки не се забелязват подобрения в 
достъпа до заетост, че съществуват 
сериозни опасения във връзка с 
жилищното настаняване и 
незначителния напредък по отношение 
на бедността, както и че е необходимо 
рамката на ЕС да съдържа силно 
измерение, свързано с пола; изразява 
загриженост относно изказванията, 
проповядващи вражда и омраза към 
ромите в контекста на пандемията от 
COVID-19, и допълнителните 
ограничения, въведени от някои 
държави членки, за налагане на 
карантина на ромски общности, и 
изразява своите опасения във връзка с 
отрицателните последици за най-
уязвимите групи сред ромите, например 
момичетата, младите жени, възрастните 
жени, хората с увреждания или 
ЛГБТИК+ лицата; приветства 
приемането на стратегическата рамка 
на ЕС за равенство и приобщаване на 
ромите, която създаде възможност за 
анализ на въздействието на 
коронавируса върху ромите и за 
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коронавируса върху ромите и да приеме 
мерки за избягване на враждебните 
реакции срещу тях;
____________________

42 Приети текстове, P8_TA(2019)0075.

приемане на мерки за избягване на 
враждебните реакции срещу тях;
____________________

42 Приети текстове, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Изменение 9
Мария Нойхл

Доклад A9-0234/2020
Мария Нойхл
Стратегия на ЕС за равенство между половете
(2019/2169(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 122

Предложение за резолюция Изменение

122. призовава Комисията бързо да 
приеме новия План за действие относно 
равенството между половете III (GAP 
III) въз основа на настоящата GAP II, 
за да започне прилагането му през 
2021 г. като ключов инструмент за 
насърчаване на равенството между 
половете и овластяването на жените и 
момичетата във външните отношения; 
подчертава, че този документ трябва да 
бъде под формата на съобщение и да 
бъде придружен от ясни, измерими и 
обвързани със срокове показатели, 
включително разпределяне на ролите и 
отговорностите между различните 
участници; призовава в новия план за 
действие да се запази целта от 85 % за 
всички нови програми, допринасящи за 
равенството между половете, и да се 
установи нова цел от 20 % за 
програмите, чиято основна цел е 
равенството между половете; изисква 
новият Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество да даде 
приоритет на равенството между 
половете и правата на жените в 
географските и тематичните програми в 
тази насока; приветства промяната в 
институционалната култура на 
службите на Комисията и на 
Европейската служба за външна дейност 
с цел по-ефективно изпълнение на 

122. приветства новия План за 
действие относно равенството между 
половете III (GAP III) като ключов 
инструмент за насърчаване на 
равенството между половете и 
овластяването на жените и момичетата 
във външните отношения; подчертава, 
че този документ трябва да бъде 
придружен от ясни, измерими и 
обвързани със срокове показатели, 
включително разпределяне на ролите и 
отговорностите между различните 
участници; приветства факта, че в 
новия план за действие се запазва целта 
от 85% за всички нови програми, 
допринасящи за равенството между 
половете; изразява съжаление, че не 
беше установена новата цел от 20% за 
програмите, чиято основна цел е 
равенството между половете; изисква 
новият Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество да даде 
приоритет на равенството между 
половете и правата на жените в 
географските и тематичните програми в 
тази насока; приветства промяната в 
институционалната култура на 
службите на Комисията и на 
Европейската служба за външна дейност 
с цел по-ефективно изпълнение на 
ангажиментите на ЕС по отношение на 
правата на жените и равенството между 
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ангажиментите на ЕС по отношение на 
правата на жените и равенството между 
половете;

половете;
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