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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4а. подчертава, че е необходимо 

европейското икономическо 

управление да бъде пренасочено от 

тясната цел за нарастване на БВП 

към благосъстояние и сближаване с 

високи минимални стандарти за 

равенството между половете; счита, 

че новият тип разработване на 

икономическа политика, насочено 

към благосъстоянието, следва да се 

основава на „магическия 

многоъгълник“, който се състои от 

справедливо разпределено материално 

благосъстояние, качество на живота, 

финансова стабилност, ценова 

стабилност, пълна заетост и 

достойни работни места, екологична 

устойчивост, стабилна дейност на 

публичния сектор и балансирани 

външни икономически отношения; 

 

Изменение  2 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6а. отбелязва, че редовно се 

провеждат разисквания относно 

интелигентното разпределяне на 

публичните разходи и относно 

политическите приоритети в 

бюджета на ЕС, както и че такава 

критична оценка е задължителна за 

подобряване на качеството на 
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публичните бюджети на държавите 

членки в средносрочен и дългосрочен 

план и за избягване на линейните 

бюджетни съкращения, които, наред 

с другото, биха могли да засегнат 

особено жените; 

 

Изменение  3 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. счита, че подобряването на 

структурата и качеството на 

публичните бюджети е ключово 

средство, чрез което да се гарантира 

спазването на фискалните правила на 

ЕС и да се осигури възможност за 

финансирането на абсолютно 

необходимите разходи, например във 

връзка със системите за социална 

сигурност, които са от особено 

значение за жените, създаването на 

буфери за непредвидени нужди и 

накрая за финансиране на 

несъществени разходи; 

 

Изменение  4 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7а. подчертава нуждата от 

задълбочен анализ и по-всеобхватна 

оценка на социалните показатели в 

рамките на европейския семестър; 

призовава Комисията да добави 

допълнителни социални показатели, 

които следва да бъдат поставени на 

равна основа с икономическите 

показатели; 
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Изменение  5 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7б. изразява загриженост относно 

отсъствието на свързани с пола 

аспекти и показатели в рамките на 

европейския семестър и призовава за 

включване в по-голяма степен на 

перспективата за интегрирането на 

принципа на равенство между 

половете при изготвянето на 

специфични за всяка държава 

препоръки, програми за сближаване и 

национални програми за 

реформи; изтъква необходимостта 

от мониторинг на социалния 

напредък и на напредъка, свързан с 

равенството между половете, и 

въздействието на реформите с 

течение на времето; поради това 

призовава за използване на 

разпределени по полов признак данни, 

изчисляване на новите показатели и 

включване на нова информация, 

обхващаща всяка от петте основни 

цели на стратегията „Европа 2020“, 

включително целите за 

научноизследователската и развойна 

дейност и целите в областта на 

енергетиката, за да се проследи 

напредъкът и да се покажат 

различията от гледна точка на 

половете; 

 

Изменение  6 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7в. призовава за увеличаване на 

минималните работни заплати, по-

голяма прозрачност на 
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възнагражденията, както и да бъдат 

извършвани одити на заплащането на 

равнище предприятие, за да бъде 

постигнато равно заплащане за равен 

труд във всички сектори и професии; 

освен това призовава държавите 

членки да спрат да блокират 

прилагането на Директивата 

относно жените в управителните 

съвети; подчертава, освен това, 

голямото значение на усилията за 

постигане на ефективна рамка 

относно равновесието между 

професионалния и личния живот, за 

да могат всички мъже и жени да 

съвместяват личния и 

професионалния си живот; 

 

Изменение  7 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7г. подчертава необходимостта от 

определяне на приоритетни действия 

за справяне с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

които засягат преди всичко жените, 

както и от това да се даде 

приоритет на устойчивата заетост 

и на качествените работни места, 

инвестициите и качествените 

обществени услуги, които 

гарантират социално приобщаване, 

особено в областта на образованието, 

здравеопазването, грижите за деца, 

грижите за зависими лица, 

обществения транспорт и 

социалните услуги; 
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Изменение  8 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7д. призовава в европейския семестър 

да бъде напълно интегриран вторият 

принцип на Европейския стълб на 

социалните права, а именно, че 

равното третиране и равните 

възможности между мъжете и 

жените трябва да бъдат 

гарантирани и насърчавани във 

всички области, включително по 

отношение на участието на пазара 

на труда, реда и условията за наемане 

на работа и кариерно развитие, както 

и че жените и мъжете имат право на 

равно заплащане за труд с равна 

стойност, ; 

 

Изменение  9 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. изразява загриженост, че 

различията остават значителни и че 

разделението на пазара на труда 

продължава да бъде високо в целия 

Европейски съюз, което допринася за 

различията между половете, 

включително съществени разлики в 

заплащането, пенсиите и 

богатството, неравностойни процеси 

на вземане на решения и по-кратка 

кариера за жените; подчертава, че, 

въпреки че равнището на заетост при 

жените е достигнало рекордни нива, 

то все още е с 11% по-ниско от това 

на мъжете; изтъква, че разликата в 

равнищата на заетост е особено 

висока сред майките и жените, 

които са ангажирани с полагането на 
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грижи; 

 

Изменение  10 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16б. изразява загриженост за това, че 

жените са засегнати от политиките 

на икономически ограничения; във 

връзка с това подчертава факта, че в 

дългосрочен план жените са 

засегнати в по-голяма степен чрез 

съкращенията на публичните 

разходи, преразпределяне в 

политиките за равновесие между 

професионалния и личния живот и 

съкращения в системите за социална 

сигурност; 

 

Изменение  11 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16в. изтъква факта, че основаната на 

пола дискриминация е все още много 

голяма, както сочат разликата в 

заплащането на жените и мъжете и 

различията в равнището на заетост 

на жените и мъжете, като средното 

брутно почасово възнаграждение на 

работещите мъже е с около 16% по-

високо от това на работещите жени; 

подчертава, че тези различия се 

дължат на недостатъчната 

представеност на жените в добре 

платени сектори, дискриминацията 

на пазара на труда, както и високото 

равнище на жените, работещи на 

непълно работно време; настоятелно 

подчертава, че е необходим 

допълнителен напредък, за да се 
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намалят тези различия; в този 

контекст призовава Комисията да 

въведе стълб и всеобхватна цел за 

равенството между половете в 

стратегията „Европа 2020“; 

насърчава държавите членки да 

увеличат усилията за премахване на 

разликата в заплащането на жените 

и мъжете и да предприемат по-

активни мерки за засилване на 

участието на жените на пазара на 

труда; 

 

Изменение  12 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19а. приканва компетентните 

членове на Комисията да обсъждат 

ежегодно свързаните с пола аспекти 

на годишния обзор на растежа с 

комисията по правата на жените и 

равенството между половете; 
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