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Изменение 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В своите Национални планове за 
действие за социална интеграция 
няколко страни изтъкват опасността от 
голяма бедност и/или изключване, пред 
който са изправени определени групи, 
включително децата, самотните 
родители, възрастните, мигрантите и 
етническите малцинства, хората с 
увреждания, бездомните, затворниците, 
жените и децата, които са жертви на 
насилие, хората, които злоупотребяват с 
наркотици.

(11) В своите Национални планове за 
действие за социална интеграция 
няколко страни изтъкват опасността от 
голяма бедност и/или изключване, пред 
който са изправени определени групи, 
включително децата, самотните 
родители, многобройните семейства,
възрастните, младите хора и по-
специално младите жени, мигрантите 
и етническите малцинства, хората с 
увреждания, бездомните, затворниците, 
жените и децата, които са жертви на 
насилие, хората, които злоупотребяват с 
наркотици.

Or. fr

Изменение 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ако заетостта намалява значително 
риска от бедност за отделния човек, тя 
не винаги е достатъчно условие за 
измъкване на хората от бедността и 
равнището на риска от бедност е все 
още сравнително високо дори за 
работещите. Бедността на работещите е 
свързана с ниското заплащане, ниската 
квалификация, несигурната и често на 
непълно работно време работа, но също 
и с особеностите на домакинството, в 

(12) Ако заетостта намалява значително 
риска от бедност за отделния човек, тя 
не винаги е достатъчно условие за 
измъкване на хората от бедността и 
равнището на риска от бедност е все 
още сравнително високо дори за 
работещите. Бедността на работещите е 
свързана с ниското заплащане, ниската 
квалификация, ограничените 
възможности за професионално
обучение и съчетаване на 
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което живее отделният човек, по 
отношение на броя на членовете, които 
са на издръжка, и процента на 
работещите в домакинството. Ето защо 
качествените работни места са много 
важни за измъкване на отделните хора 
от бедността.

професионалния и семейния живот, и 
често на несигурните условия и често 
на непълно работно време работа, но 
също и на равнище социална и 
икономическа помощ във връзка с
особеностите на домакинството, в което 
живее отделният човек, по отношение 
на броя на членовете, които са на 
издръжка, и процента на работещите в 
домакинството. Ето защо качествените 
работни места и социалното и 
икономическо подпомагане са много 
важни за измъкване на отделните хора 
от бедността.

Or. fr

Изменение 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Умението за използване на 
информационни и телекомуникационни 
технологии (ИТТ) и достъпа до тях 
става все по-често предварително 
условие за включване.

Една декларация на министрите, 
одобрена през юни 2006 г. в Рига, 
призовава за информационно общество 
за всички.

(14) Въпреки че умението за използване 
на информационни и 
телекомуникационни технологии (ИТТ) 
и равнопоставеният достъп до тях 
става все по-често предварително 
условие за включване, цифровата
пропаст между мъжете и жените, 
както и между социалните групи, не е 
намаляла, което възпрепятства 
социалното и професионално 
включване на жените.
Декларацията на министрите, 
одобрена през юни 2006 г. в Рига, 
която призовава за информационно 
общество за всички, би следвало да се
изпълни и достъпът до ИТТ за всички 
следва да се превърне в ключова цел 
през Европейската година.

Or. fr
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Изменение 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Ключов фактор за успешния 
резултат от действията на Общността за 
борба с бедността и социалното 
изключване е степента, до която те имат 
широката подкрепа на хората. 
Европейската година трябва да действа 
като катализатор за повишаване на 
съзнанието и набиране на инерция. Тя 
трябва да помогне да се фокусира 
политическото внимание и да се 
мобилизират всички заинтересовани 
фактори, за да се стимулира 
използването на отворения метод на 
координация за социална закрила и 
социална интеграция.

(15) Ключов фактор за успешния 
резултат от действията на Общността за 
борба с бедността и социалното 
изключване е степента, до която те имат 
широката подкрепа на хората. 
Европейската година трябва да действа 
като катализатор за повишаване на 
съзнанието и набиране на инерция. Тя 
трябва да помогне да се фокусира 
политическото внимание и да се 
мобилизират всички заинтересовани 
фактори, за да се стимулира 
използването и утвърждаването на 
отворения метод на координация за 
социална закрила и социална 
интеграция, както и насърчаването на 
нови действия и инициативи на 
европейско и национално равнище в 
сътрудничество с хората, засегнати 
от бедността, и техни 
представители. В тази връзка, 
специално внимание би следвало да се 
обърне на ефективното изпълнение на 
национално равнище на общностното 
право, което се отнася до равните 
възможности и равнопоставеността
на половете.

Or. fr
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Изменение 11
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Член 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Сближаване ― Подкрепа за 
развитието на едно по-сплотено 
общество чрез повишаване на 
общественото съзнание по отношение 
на всеобщата полза от общество, в което 
бедността е ликвидирана и никой не е 
осъден да живее в изолация. 
Европейската година трябва да поощри 
общество, което поддържа и развива 
качеството на живот, социалното 
благополучие и равните възможности за 
всички без оглед на техния произход, 
като осигури устойчиво развитие и
солидарност между поколенията и вътре 
в тях, както и съгласуваност на 
политиката с дейността на ЕС в целия 
свят.

в) Сближаване ― Подкрепа за 
развитието на едно по-сплотено 
общество чрез изменение на социално-
икономическите политики, водещи до
социално неравенство и бедност, най-
вече при жените и децата, и чрез 
повишаване на общественото съзнание 
по отношение на всеобщата полза от 
общество, в което бедността е 
ликвидирана и никой не е осъден да 
живее в изолация. Европейската година 
трябва да поощри общество, което 
поддържа и развива качеството на 
живот, социалното благополучие и 
равните възможности за всички без 
оглед на техния произход, като осигури 
устойчиво развитие и солидарност 
между поколенията и вътре в тях, както 
и съгласуваност на политиката с 
дейността на ЕС в целия свят.

Or. pt

Изменение 12
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Член 2 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Ангажираност ― Потвърждаване на 
сериозния политически ангажимент на 
ЕС за борба с бедността и социалното 
изключване и насърчаването му на 
всички нива на управление. 
Основавайки се на постиженията и 
евентуалните слабости на отворения 

г) Ангажираност ― Потвърждаване на 
сериозния политически ангажимент на 
ЕС за борба с бедността и социалното 
изключване и насърчаването му на 
всички нива на управление, чрез 
изменение на политиките, в основата 
на тези явления. Основавайки се на 
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метод на координация по социална 
закрила и социална интеграция, 
Европейската година трябва да засили 
политическия ангажимент към 
предотвратяването и борбата с 
бедността и социалното изключване и 
да стимулира по-нататъшното развитие 
на дейността на Европейския съюз в 
тази област.

постиженията и евентуалните слабости 
на отворения метод на координация по 
социална закрила и социална 
интеграция, Европейската година трябва 
да засили политическия ангажимент към 
предотвратяването и борбата с 
бедността и социалното изключване и 
да стимулира по-нататъшното развитие 
на дейността на Европейския съюз в 
тази област.

Or. pt

Изменение 13
Ilda Figueiredo

Предложение за решение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При провеждане на Европейската 
година се вземат предвид различните 
начини, по които жените и мъжете 
понасят бедността и социалното 
изключване.

При провеждане на Европейската 
година се вземат предвид различните 
начини, по които жените и мъжете 
понасят бедността и социалното 
изключване и има за цел да повиши 
информираността на различните 
институции във връзка с основните 
причини за бедността и мерките, 
които следва да се предприемат за 
намаляване на бедността, по-
специално при жените и децата.

Or. pt

Изменение 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за решение
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейностите на местно, регионално 2. Дейностите на местно, регионално 



PE402.844v01-00 8/10 AM\712172BG.doc

BG

или национално равнище могат да бъдат 
съфинансирани от общия бюджет на 
Европейския съюз до не повече от 50 % 
от общите допустими разходи за 
дейностите, изпълнявани в съответствие
с процедурата, установена в част ІІ на 
приложението.

или национално равнище могат да бъдат 
съфинансирани от общия бюджет на 
Европейския съюз до не повече от 50 %, 
дори от 80 % в изключителни случаи, 
от общите допустими разходи за 
дейностите, изпълнявани в съответствие 
с процедурата, установена в част ІІ на 
приложението.

Or. en

Обосновка

Гласуване „ан блок“ с изменение 16.

Изменение 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 15 - алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този доклад следва да съдържа също 
така информация относно 
спазването на принципа на 
равнопоставеност на половете през 
Европейската година и изпълнението 
му, както и оценка на последиците от 
Европейската година за уязвимите 
групи.

Or. fr

Изменение 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Предложение за решение
Приложение - част 2- - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За дейностите на местно, регионално 
или национално равнище може да се 

1. За дейностите на местно, регионално 
или национално равнище може да се 
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получи право за финансиране от 
бюджета на Общността до не повече от 
50 % от общите допустими разходи за 
една участваща страна. Националното 
съфинансиране трябва да допълва 
финансирането от ЕС с най-малко 50 % 
от публични или частни източници. 
Когато правят подбор на дейностите, 
националните изпълнителни органи ще 
имат свободата да решават дали и на 
какво равнище да подават заявка за 
съфинансиране от организацията, 
отговаряща за изпълнението на 
отделните дейности.

получи право за финансиране от 
бюджета на Общността до не повече от 
50 % от общите допустими разходи за 
една участваща страна. Националното 
съфинансиране трябва да допълва 
финансирането от ЕС с най-малко 50 % 
от публични или частни източници. Със 
съгласието на Комисията, конкретни 
инициативи с изразен европейски 
характер, осъществявани на 
национално равнище, могат да 
получат право на финансиране от 
бюджета на Общността до не повече 
от 80 % от общите допустими 
разходи. Когато правят подбор на
дейностите, националните 
изпълнителни органи ще имат свободата 
да решават дали и на какво равнище да 
подават заявка за съфинансиране от 
организацията, отговаряща за 
изпълнението на отделните дейности.

Or. en

Обосновка

Да се гласува „ан блок“ с изменение 14.

Изменение 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение - част IV - алинея 2 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- детска бедност и предаване на 
бедността от едно поколение на друго;

- премахване на детската бедност и 
предаване на бедността от едно 
поколение на друго, по-специално чрез 
по-добро подпомагане на семействата 
и родителските функции;

Or. fr
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