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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата 

комисия по икономически и парични въпроси следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, че принципът за 

равенство между половете е основна 

ценност на ЕС; като има предвид, че 

членове 8 и 10 от ДФЕС определят 

задължението за интегриране на 

принципа на равенство между 

половете, като посочват, че ЕС 

трябва да се стреми да премахне 

неравенствата, да насърчава 

равенството между половете и да се 

бори срещу дискриминацията във 

всички свои политики и дейности; 

 

Изменение  2 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, в ЕС все още 

съществуват значителни трайни 

неравенства между половете, 

например разликата в заетостта 

между половете в размер на 18,2%, 

разликата в заплащането между 

половете в размер на 16,2% и 

разликата в пенсиите между 

половете в размер на 36,5%, както и 

неравенствата между половете при 

процесите на вземане на решения; 

като има предвид, че са необходими 

спешни усилия за премахването на 

тези различия, тъй като те остават 

една от основните пречки за 

постигане на равенство между 



 

PE630.515v01-00 4/13 AD\1169033BG.docx 

BG 

половете и са неприемлива форма на 

дискриминация, основана на пола; 

 

Изменение  3 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, че е от 

първостепенно значение да се 

преодолее неравенството между 

половете по отношение на пенсиите, 

чиято средна стойност е близо 40% в 

ЕС и е резултат от неравенствата, 

натрупани в продължение на живота 

на жените, и от периодите им на 

отсъствие от пазара на труда; като 

има предвид, че наличието на услуги 

за полагане на грижи е съществено за 

ефективно противодействие на 

недостатъчното присъствие на 

жените на пазара на труда; 

 

Изменение  4 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, че 

недостатъчното финансиране на 

обществените услуги и съкращенията 

на социалните услуги, включително 

здравеопазване, образование, 

жилищно настаняване, грижи за деца 

и дългосрочни услуги за полагане на 

грижи, засягат особено жените, тъй 

като те често запълват пропуските 

във връзка с полагането на грижи, 

образованието и други видове 

подкрепа в  семейството, обикновено 

без възнаграждение, което 

затвърждава непропорционално 

големия дял отговорност, който 
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жените поемат за полагането на 

грижи; 

 

Изменение  5 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, че качеството на 

предоставяните услуги за полагане на 

грижи варира значително в 

отделните държави членки и между 

тях, както и между частния и 

обществения сектор, между селските 

и градските райони и между 

различните възрастови групи; 

 

 

Изменение  6 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, че жените са 

непропорционално слабо представени 

в областта на ИКТ и като цяло в 

сферата на цифровите технологии 

заемат нискокачествени работни 

места; като има предвид, че има 

разлика между половете по 

отношение на достъпа до цифрови 

технологии и тяхното използване; 

като има предвид, че включването на 

повече жени в цифровата икономика 

би могло да има значително 

въздействие върху икономическия 

растеж; 

 

Изменение  7 

Предложение за резолюция 

Ново съображение 
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Предложение за резолюция Изменение 

 като има предвид, че европейският 

семестър следва да допринесе за 

осъществяването на европейския 

стълб на социалните права и да 

включва наблюдение на изпълнението 

на всички 20 ключови принципа, като 

се обръща особено внимание на 

гарантирането на равно третиране и 

равни възможности между жените и 

мъжете, правото на равно заплащане 

за труд с равна стойност и правото 

на достъпни услуги за полагане на 

грижи с добро качество; като има 

предвид, че е необходимо 

икономическото управление на ЕС да 

бъде пренасочено от тясната цел за 

нарастване на БВП към 

благосъстоянието и конвергенцията с 

високи минимални стандарти за 

равенството между половете; 

 

Изменение  8 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 изразява отново съжаление за 

липсата на интегриране на принципа 

на равенството между половете в 

стратегията „Европа 2020“ и 

призовава Комисията и Съвета да 

въведат в стратегията стълб, 

посветен на равенството между 

половете, както и всеобхватна цел за 

равенство между половете; 

 

Изменение  9 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 
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Предложение за резолюция Изменение 

 повторно изразява загрижеността си 

относно липсата на перспектива, 

свързана с равенството между 

половете, и на показатели за 

равенство между половете в рамките 

на европейския семестър и призовава 

Комисията и държавите членки да 

включат в по-висока степен 

перспективата на интегрирането на 

принципа на равенство между 

половете при формулирането на 

специфичните за всяка държава 

препоръки, програмите за 

конвергенция и националните 

програми за реформи чрез 

определянето на качествени цели и 

мерки за преодоляване на трайните 

неравенства между половете, както и 

системно да прилагат принципа на 

бюджетиране, съобразено с 

равенството между половете; 

 

Изменение  10 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 отново призовава Комисията да 

улеснява наблюдението на водещите 

цели за заетостта и намаляването на 

бедността и въздействието на 

реформите с течение на времето, 

като поиска от държавите членки да 

използват разпределени по пол данни, 

както и да определи допълнителни 

конкретни за съответния пол 

показатели; изисква 

информационното табло за 

макроикономическите дисбаланси да 

бъде обогатено със социални 

показатели, включително показатели 

за неравенството между половете, 

които трябва да бъдат поставени на 
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равна основа с икономическите 

показатели; 

 

Изменение  11 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 призовава Комисията и държавите 

членки да използват по възможност 

разпределени по пол данни в процеса 

на наблюдение, когато това е 

възможно, по-специално по 

отношение на участието на жените 

на пазара на труда; 

 

Изменение  12 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 отново изразява своята загриженост 

относно липсата на качествени и 

достъпни грижи на приемливи цени за 

грижи за деца и дългосрочни грижи за 

възрастни хора и хора с увреждания и 

хронични заболявания, което е една 

от причините за недостатъчното 

представителство на жените на 

пазара на труда; подчертава 

необходимостта да се даде 

приоритет на действията за 

разрешаване на проблемите с 

безработицата, бедността и 

социалното изключване, които 

засягат преди всичко жените, особено 

жените в неравностойно положение, 

като се постави акцент върху 

устойчивата заетост/качествените 

работни места, които дават права, и 

върху качествените обществени 

услуги, които гарантират социално 

приобщаване, особено в областта на 
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образованието, здравеопазването, 

грижите за деца, грижите за лица с 

потребност от подкрепа, 

обществения транспорт и 

социалните услуги; призовава 

държавите членки да подобрят 

публичните инвестиции в услугите за 

полагане на грижи и да наблюдават 

тяхното качество и достъпност, 

включително финансова достъпност; 

 

Изменение  13 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 подчертава, че безработицата, 

бедността и социалното изключване 

са въпроси, будещи силно 

безпокойство, особено сред жените; 

поради това посочва, че е важно да се 

запази насочеността на европейския 

семестър към постигането на 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, с по-добра 

координация на националните 

политики и тези на ЕС, за да се 

създават повече качествени работни 

места в рамките на ЕС, като по този 

начин се работи за преодоляване на 

разликите между половете в 

заетостта, заплащането и пенсиите; 

 

Изменение  14 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 изразява загриженост относно 

вертикалната и хоризонталната 

сегрегация на пазара на труда в целия 

ЕС, разликите в заплащането и 

пенсиите между половете, както и 
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ниския брой жени, участващи в 

процесите на вземане на решения; 

изтъква, че равнището на заетост на 

жените все още е по-ниско от това 

на мъжете; изтъква, че разликата в 

равнищата на заетост е особено 

висока при майките и отговорните за 

полагане на грижи жени; 

 

Изменение  15 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 призовава Комисията и държавите 

членки да наблюдават участието на 

жените на пазара на труда въз основа 

на броя на работните часове на 

седмица, видовете договори и 

финансовата независимост на 

жените, и на тази основа да водят 

борба срещу бедността сред жените; 

призовава да се увеличи минималната 

работна заплата, така че тя да 

гарантира поне жизнен минимум, да 

се въведат задължителни мерки за 

прозрачност при заплащането и да се 

провеждат одити на заплащането на 

равнището на дружествата с цел 

постигане на равно заплащане за 

равен труд и за труд с равна 

стойност във всички сектори и 

професии; призовава още държавите 

членки да деблокират Директивата 

относно жените в управителните 

съвети; настоятелно призовава 

Съвета да постигне бързо 

споразумение относно 

предложението за директива за по-

добър баланс между професионалния 

и личния живот, включително на 

равни и финансово достъпни грижи за 

деца и грижи по време на целия 

жизнен цикъл за работещите 

родители и лицата, полагащи грижи, 

за да им се даде възможност по-добре 
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да съвместяват личния и 

професионалния си живот; 

 

Изменение  16 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 изтъква, че е важно да се наблюдава 

броят на незаетите с работа, учене 

или обучение (NEET) като процент 

от общото население на възраст 

между 15 и 24 години, наред с други 

допълнителни показатели, и 

подчертава, че трябва да се обърне 

специално внимание на младите жени 

и момичета, тъй като е налице 

значителна разлика между половете, 

когато става въпрос за дела на 

незаетите с работа, учене или 

обучение лица в тази възрастова 

група; 

 

Изменение  17 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 призовава държавите членки да 

увеличат усилията си за подобряване 

на цифровите умения, от които се 

нуждаят гражданите на пазара на 

труда, с особен акцент върху 

свеждането до минимум на 

неравнопоставеността между 

половете в тази област; подчертава 

неотложната необходимост от 

подобряване на образованието и 

заетостта на жените в секторите 

на ИКТ и от улесняване на техния 

достъп до позиции на високо равнище; 
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Изменение  18 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 призовава за политики, с които се 

подкрепя предприемачеството сред 

жените, улеснява се достъпът им до 

финансиране и възможности за 

стопанска дейност, предоставят се 

индивидуално съставени обучения и се 

въвеждат мерки за съвместяване на 

професионалния и личния живот; 

 

Изменение  19 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 призовава Комисията да извърши 

оценка на въздействието по 

отношение на равенството между 

половете на извършените до момента 

структурни реформи, и предлага 

Европейският институт за 

равенство между половете да бъде по-

активно включен във всички етапи на 

европейския семестър; 

 

Изменение  20 

Предложение за резолюция 

Нов параграф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 отново приканва отговорния(те) 

член(ове) на Комисията да обсъждат 

ежегодно свързаните с пола аспекти, 

съдържащи се в годишния обзор на 

растежа, с комисията по правата на 

жените и равенството между 

половете. 
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