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Изменение 1
Christa Prets

Проектостановище
Позоваване 3а (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид съобщението на 
Комисията, озаглавено „Към 
европейска стратегия за правата на 
детето“ (COM(2006)0367) и 
резолюцията на Европейския 
парламент от 16 януари 2008 г.1, и по-
специално параграфи 94 - 117 от нея,

Or. en

Изменение 2
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Позоваване 3а (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид Конвенцията на 
ООН за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на 
жените (КПДЖ), приета през 1979 г.,

Or. nl

Изменение 3
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Позоваване 3 б (ново)

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0012.
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Проектостановище Изменение

- като взе предвид Целите на 
хилядолетието на ООН от 2000 г., 
най-вече премахването на бедността 
и глада (първа цел), постигането на 
всеобщо основно образование (втора 
цел) и еднакви възможности за мъже 
и жени (трета цел) и защитата на 
околната среда (седма цел),

Or. nl

Изменение 4
Gabriela Creţu

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че 
продължаващото различие в 
заплащането за жени и мъже 
поставя жените в по-слаба позиция 
при справянето с бедността,

Or. en

Изменение 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че Европейският 
съвет в Лисабон през 2000 г. постигна 
споразумение да изкорени детската 
бедност в Европа до 2010 г.,

Or. en
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Изменение 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че Европейският 
съвет в Ница през 2000 г. призова 
държавите-членки да гарантират 
продължаване на препоръката от 
1992 г. системите за социална 
защита да осигуряват определен  
минимум гарантирани средства,

Or. en

Изменение 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение В (ново)

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че рискът от 
бедност в Европа е значително по-
висок за безработните, за 
семействата с един родител 
(обикновено жени), за възрастните, 
които живеят сами (отново 
обикновено жени), и за семействата с 
няколко зависими лица,

Or. en

Изменение 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение Г (ново)
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Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че при липса на 
всякакви социални помощи рискът от 
бедност в ЕС, специално за жени, би 
се увеличил от 16% на 40%, или на 
25%, като се изключат пенсиите,

Or. en

Изменение 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение Д (ново)

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че по-късите, по-
бавни и по-зле платени кариери на 
жените също така оказват 
въздействие върху риска от 
обедняване, особено при жените над 
65 години (21% или 5 пункта повече, 
отколкото при мъжете),

Or. en

Изменение 10
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. подчертава, че бедността и 
неравенството засягат жените в 
твърде голяма степен; изтъква, че 
средните доходи на жените достигат 
едва 55 % от тези на мъжете;

Or. en
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Изменение 11
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за по-прагматичен
политически и институционален подход 
в борбата с крайната бедност, който 
не смесва политиките на равенство 
между мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното 
участие, но който насърчава ясно 
всяка пълноценна цел и по-специално 
партньорството с най-бедните 
семейства и хора;

1. призовава за по-цялостен
политически и институционален подход 
в борбата с бедността и социалното 
изключване; посочва, че половите 
различия в разпределението на 
икономическата власт са съществен 
фактор,  допринасящ за бедността 
при жените, и че 
равнопоставеността и даването на 
повече права на жените са важни за 
изкореняването на бедността; 
подчертава, че равенството между 
половете и равнопоставеното им 
включване трябва да се насърчават 
като имащи отражение върху много 
области в стратегията на ЕС за 
борба с бедността и социалното 
изключване;

Or. en

Изменение 12
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален подход 
в борбата с крайната бедност, който не 
смесва политиките на равенство между 
мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното участие, 
но който насърчава ясно всяка 

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален подход 
в борбата с крайната бедност, който не 
смесва политиките на равенство между 
мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното участие, 
но който насърчава ясно всяка 
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пълноценна цел и по-специално 
партньорството с най-бедните семейства 
и хора;

пълноценна цел и по-специално 
партньорството с най-бедните 
семейства, особено семействата с 
един родител, тъй като бедността е 
повече от липса на пари и причини за 
социалното изключване може също 
така да бъдат основаващите се на 
пола стереотипи, както и културни 
традиции и институционална 
дискриминация;

Or. nl

Изменение 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален 
подход в борбата с крайната бедност, 
който не смесва политиките на 
равенство между мъжете и жените, 
борбата с дискриминациите и 
активното участие, но който насърчава 
ясно всяка пълноценна цел и по-
специално партньорството с най-
бедните семейства и хора;

1. призовава за политика за борба с 
бедността и дискриминациите и за 
насърчаване на активното участие, 
която насърчава ясно всяка пълноценна 
цел;

Or. en

Изменение 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален подход 

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален подход 
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в борбата с крайната бедност, който не 
смесва политиките на равенство между 
мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното участие, 
но който насърчава ясно всяка 
пълноценна цел и по-специално 
партньорството с най-бедните семейства 
и хора;

в борбата с крайната бедност, който 
интегрира политиките на равенство 
между мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното участие, 
като насърчава ясно всяка пълноценна 
цел и по-специално партньорството с 
най-бедните семейства, женски 
организации и хора;

Or. es

Изменение 15
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален подход 
в борбата с крайната бедност, който не 
смесва политиките на равенство между 
мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното участие, 
но който насърчава ясно всяка
пълноценна цел и по-специално 
партньорството с най-бедните 
семейства и хора;

1. призовава за по-прагматичен 
политически и институционален подход 
в борбата с крайната бедност, който не 
смесва политиките на равенство между 
мъжете и жените, борбата с 
дискриминациите и активното участие, 
но който насърчава ясно всяка 
пълноценна цел;

Or. en

Изменение 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че рискът от крайно 
обедняване е по-голям при жените, 
отколкото при мъжете;
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Or. es

Изменение 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. посочва, че продължаващата 
тенденция на феминизация на 
бедността в днешните европейски 
общества демонстрира, че 
съвременната рамка на системите за 
социална защита и обхватът от 
социални и икономически политики и 
политики по отношение на 
заетостта на ЕС не са предвидени да 
покрият потребностите на жените 
и различията в тяхната работа; 
подчертава, че бедността и 
социалното изключване на жените в 
Европа изискват конкретни, 
многократни и полово специфични 
политики;

Or. en

Изменение 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. препоръчва използването на 
открития метод на координация за 
социалната защита и социалното 
включване; призовава Комисията, 
Комитета за социална закрила и 
държавите-членки да изработят 
конкретни цели за равенство между 
половете за борба с бедността и 
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социалното изключване, сред които 
политики за защита на групите 
жени, изправени пред по-висок риск 
от бедност и социално изключване, 
като например нетрадиционните 
семейства и семействата с един 
родител, жените-мигранти, жените-
политически бежанци и жените от 
етнически малцинства, както и 
възрастните жени и жените с 
увреждания; 

Or. en

Изменение 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава Комисията и 
държавите-членки да извършат 
конкретен анализ и реформа на 
системите за социална защита и да 
разработят насоки на ЕС за реформа 
на системите за социална защита от 
гледна точка на равенството между 
половете, включваща 
индивидуализиране на правото на 
социална сигурност, приспособяване 
на социалната защита и услуги към 
променящата се структура на 
семействата и гарантиране, че 
системите за социална защита 
противодействат по-добре на 
несигурното положение на жените и 
удовлетворяват потребностите на 
най-уязвимите групи жени; 

Or. en
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Изменение 20
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите-членки да 
предприемат ефективни мерки за 
постигане на Барселонските цели за 
услугите, свързани с отглеждане на 
деца;

Or. en

Изменение 21
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава Комисията да 
предприеме мерки, за да помогне на 
държавите-членки да осъществят 
ефективно прилагане на принципа за 
еднакво заплащане за работа с 
еднаква социална стойност; 

Or. en

Изменение 22
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че основното право на 
детето е правото да живее със 
семейството си; подчертава 
значението на бащата и майката за 

2. подчертава важността на 
цялостния подход към доброто 
състояние на децата, въз основа на 
перспектива, която се основава на 
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развитието на детето независимо на 
каква възраст е то и какви са 
социално-икономическите условия на 
семейството; вследствие на това, 
настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност, да бъдат подкрепени 
като такива в борбата им; призовава 
държавите-членки да преустановят 
настаняването на деца по социално-
икономически причини и 
продължително да помагат на 
родителите да упражняват 
родителските си отговорности дори 
и в затрудненото положение на 
крайна бедност;

правата на детето в рамките на 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето, насочена към обезпечаване на 
достатъчни доходи за семействата, 
подобаващи жилищни условия за 
децата и техните семейства, 
самотните родители или децата от 
семейства на мигранти; подкрепя 
становището на Комисията, че 
установяването на равновесие между 
целите, насочени към разнообразието 
в съвременните семейни структури, и 
целите, насочени към правата на 
децата, води до най-добри резултати 
в борбата с детската бедност; 
призовава за интегрирани, цялостни 
политики за семейството, които 
надхвърлят въпросите на активното 
включване и се насочват към всички 
аспекти на благосъстоянието на 
децата и семействата, както и към 
изкореняване на детската бедност и 
социалното изключване в ЕС;

Or. en

Изменение 23
Mary Honeyball

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че основното право на
детето е правото да живее със 
семейството си, подчертава 
значението на бащата и майката за 
развитието на детето, независимо на 
каква възраст е то и какви са социално-
икономическите условия на 
семейството; вследствие на това, 
настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност, да бъдат подкрепени 
като такива в борбата им; призовава 
държавите-членки да преустановят 

2. подчертава, че всяко дете има
правото да живее в сигурна и любяща 
среда, независимо на каква възраст е то 
и какви са социално-икономическите му 
условия;
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настаняването на деца по социално-
икономически причини и 
продължително да помагат на 
родителите да упражняват 
родителските си отговорности дори 
и в затрудненото положение на 
крайна бедност;

Or. en

Изменение 24
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че основното право на 
детето е правото да живее със 
семейството си; подчертава 
значението на бащата и майката за 
развитието на детето независимо на 
каква възраст е то и какви са социално-
икономическите условия на 
семейството; вследствие на това, 
настоява семействата, живеещи в крайна 
бедност, да бъдат подкрепени като 
такива в борбата им; призовава 
държавите-членки да преустановят 
настаняването на деца по социално-
икономически причини и 
продължително да помагат на 
родителите да упражняват 
родителските си отговорности дори 
и в затрудненото положение на 
крайна бедност;

2. подчертава, че важно право на детето 
е правото да живее с родителите си; 
подчертава значението на бащата и 
майката за развитието на детето 
независимо на каква възраст е то и 
какви са социално-икономическите 
условия на семейството; вследствие на 
това, настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност, да бъдат подкрепени;

Or. en
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Изменение 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че основното право на 
детето е правото да живее със 
семейството си; подчертава значението 
на бащата и майката за развитието на 
детето, независимо на каква възраст е 
то и какви са социално-икономическите 
условия на семейството; вследствие на 
това, настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност да бъдат подкрепени 
като такива в борбата им; призовава 
държавите-членки да преустановят 
настаняването на деца по социално-
икономически причини и 
продължително да помагат на 
родителите да упражняват 
родителските си отговорности дори 
и в затрудненото положение на 
крайна бедност;

2. подчертава, че основното право на 
детето е правото да живее със 
семейството си; подчертава значението 
на семейството за развитието на 
децата, независимо на каква възраст са 
те и какви са социално-икономическите 
условия на семейството; вследствие на 
това, настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност да бъдат подкрепени 
като такива в борбата им; 

Or. es

Изменение 26
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че основното право на 
детето е правото да живее със 
семейството си; подчертава значението 
на бащата и майката за развитието на 
детето независимо на каква възраст е то 
и какви са социално-икономическите 
условия на семейството; вследствие на 
това, настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност, да бъдат подкрепени 

2. подчертава, че основното право на 
детето е правото да живее със 
семейството си; подчертава значението 
на бащата и майката за развитието на 
детето независимо на каква възраст е то и 
какви са социално-икономическите 
условия на семейството; вследствие на 
това, настоява семействата, живеещи в 
крайна бедност, да бъдат подкрепени 
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като такива в борбата им; призовава 
държавите-членки да преустановят 
настаняването на деца по социално-
икономически причини и 
продължително да помагат на 
родителите да упражняват родителските 
си отговорности дори и в затрудненото 
положение на крайна бедност;

като такива в борбата им; призовава 
държавите-членки да преустановят 
настаняването на деца извън дома им по 
социално-икономически причини и 
продължително да помагат на 
родителите да упражняват родителските 
си отговорности дори и в затрудненото 
положение на крайна бедност, като в 
тази връзка инвестирането в 
предоставянето на повече права на 
майките/жените означава 
инвестиране в децата/семействата;

Or. nl

Изменение 27
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава държавите-членки да 
разработят специална политика за 
бездомните деца, като обръщат 
внимание на специфичните им 
потребности в сферата на 
образованието и на развитието на 
социални умения;

Or. fr

Изменение 28
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 

заличава се
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сътрудничество с асоциациите с 
опит в областта на борбата с 
крайната бедност и по-специално със 
самите крайно бедни хора, по примера 
на програмите за "обмяна на знания"; 
също така призовава Евростат и 
университетските учени да започнат 
изследвания, за да покажат, че 
семейството - естествена мрежа на 
солидарност между поколенията, 
предлага най-добрата защита срещу 
крайната бедност и социалното 
изключване;

Or. en

Изменение 29
Mary Honeyball

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, по примера на програмите 
за „обмяна на знания“; също така 
призовава Евростат и 
университетските учени да започнат 
изследвания, за да покажат, че 
семейството - естествена мрежа на 
солидарност между поколенията, 
предлага най-добрата защита срещу 
крайната бедност и социалното 
изключване;

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, по примера на програмите 
за „обмяна на знания“;

Or. en
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Изменение 30
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, по примера на програмите 
за „обмяна на знания“; също така 
призовава Евростат и университетските 
учени да започнат изследвания, за да 
покажат, че семейството - естествена 
мрежа на солидарност между 
поколенията, предлага най-добрата 
защита срещу крайната бедност и 
социалното изключване;

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, например Европейската 
мрежа против бедността (EAPN), 
които имат опит и работят с, за и с 
помощта на хора с опит в областта 
на бедността, по примера на 
програмите за „обмяна на знания“; също 
така призовава Евростат и 
университетските учени да започнат 
изследвания, заедно с 
гореспоменатите организации с цел 
да установи, дали семейството -
естествена мрежа на солидарност между 
поколенията, предлага най-добрата 
защита срещу крайната бедност и 
социалното изключване; счита, че 
развитието на индикатори трябва да 
се базира на данни, разделени според 
пола и че освен това трябва да се 
гради върху решенията, които най-
бедните/най-обикновените хора са 
разработили за себе си (на принципа 
„извличане на поуки“);

Or. nl

Изменение 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 3



AM\726647BG.doc 19/36 PE407.714v0100

BG

Проектостановище Изменение

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната 
бедност и по-специално със самите 
крайно бедни хора, по примера на 
програмите за "обмяна на знания"; също 
така призовава Евростат и 
университетските учени да започнат 
изследвания, за да покажат, че 
семейството - естествена мрежа на 
солидарност между поколенията, 
предлага най-добрата защита срещу 
крайната бедност и социалното 
изключване;

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с бедността и по-
специално със самите крайно бедни 
хора, по примера на програмите за 
"обмяна на знания";

Or. en

Изменение 32
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, по примера на програмите 
за "обмяна на знания"; също така 
призовава Евростат и 
университетските учени да започнат 
изследвания, за да покажат, че 
семейството - естествена мрежа на 
солидарност между поколенията, 
предлага най-добрата защита срещу 
крайната бедност и социалното 
изключване;

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, по примера на програмите 
за „обмяна на знания“; 
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Or. en

Изменение 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално със самите крайно 
бедни хора, по примера на програмите 
за "обмяна на знания"; също така 
призовава Евростат и университетските 
учени да започнат изследвания, за да 
покажат, че семейството - естествена 
мрежа на солидарност между 
поколенията, предлага най-добрата 
защита срещу крайната бедност и 
социалното изключване;

3. отново призовава Евростат да 
разработи показатели за измерване на 
успеха на тези политики в тясно 
сътрудничество с асоциациите с опит в 
областта на борбата с крайната бедност 
и по-специално с женските 
организации и със самите крайно бедни 
хора, по примера на програмите за 
"обмяна на знания"; също така 
призовава Евростат и университетските 
учени да започнат изследвания, за да 
покажат, че семействата - естествени 
мрежи на солидарност между 
поколенията, предлагат най-добрата 
защита срещу крайната бедност и 
социалното изключване;

Or. es

Изменение 34
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава във всички свързани с 
децата политики да се включва гледна 
точка за половете като предпоставка 
за елиминирането на всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
момичетата; настоятелно приканва 
държавите-членки да провеждат 
системни оценки на въздействието 
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на бедността и социалното 
изключване върху момичетата и да 
разработят конкретни мерки за 
справяне с тях в контекста на 
политиките, инструментите и 
механизмите на ЕС и ООН за 
финансиране правата на децата; 
подчертава необходимостта да се 
обърне внимание на различните 
начини, по които момичетата и 
момчетата преживяват бедността и 
социалното изключване на ранни 
етапи от живота си, така че 
половата равнопоставеност на 
правата на децата да окаже 
положително въздействие върху по-
късните етапи от живота им;

Or. en

Изменение 35
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава факта, че цялата тази 
несигурност пречи на страдащите от нея 
да се ползват от основните си права;
настоява националните, европейските и 
международните институции да вземат 
предвид многостранния характер на 
голямата бедност, която засяга всички 
области на човешкия живот;

4. подчертава факта, че цялата тази 
несигурност пречи на страдащите от нея 
да се ползват от основните си права; 
настоява националните, европейските и 
международните институции да вземат 
предвид многостранния характер на 
голямата бедност, която засяга всички 
области на човешкия живот, особено 
изследвания на причинно-следствения 
характер на връзката между 
домашното насилие и насилието в 
личните отношения и дългосрочната 
бедност;

Or. nl
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Изменение 36
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава факта, че цялата тази 
несигурност пречи на страдащите от нея 
да се ползват от основните си права; 
настоява националните, европейските и 
международните институции да вземат 
предвид многостранния характер на 
голямата бедност, която засяга 
всички области на човешкия живот;

4. подчертава факта, че цялата тази 
несигурност пречи на страдащите от нея 
да се ползват от основните си права; 
настоява националните, европейските и 
международните институции да вземат 
предвид многостранния характер на  
бедността и социалното изключване, 
който засяга всички области на 
човешкия живот;

Or. en

Изменение 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че най-бедните хора 
често посочват, че фактът, че имат 
стабилна и заплатена работа, им 
позволява да изпитват отново 
гордост, достойнство, себеуважение 
пред децата и семействата си;  
вследствие на това настоява 
пътищата към професионално 
включване да предвиждат най-
слабите хора и работници да бъдат 
съпътствани с цел да се позволи 
постигането на едно истинско 
приобщаващо общество, което 
същевременно зачита най-бедните си 
граждани;

заличава се

Or. en
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Изменение 38
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че най-бедните хора често 
посочват, че фактът, че имат стабилна и 
заплатена работа, им позволява да 
изпитват отново гордост, достойнство, 
себеуважение пред децата и семействата 
си; вследствие на това настоява 
пътищата към професионално 
включване да предвиждат най-слабите 
хора и работници да бъдат съпътствани 
с цел да се позволи постигането на едно 
истинско приобщаващо общество, което 
същевременно зачита най-бедните си 
граждани;

5. припомня, че най-бедните хора често 
посочват, че наличието на достойна 
за човека сигурност по отношение на 
доходите, фактът, че имат стабилна и 
заплатена работа, им позволява да 
изпитват отново гордост, достойнство, 
себеуважение пред децата и семействата 
си, като в тази връзка голяма роля 
играе също така премахването на 
разликите в заплащането на мъже и 
жени; вследствие на това настоява 
пътищата към професионално включване 
да предвиждат най-слабите хора и 
работници да бъдат съпътствани с цел да 
се позволи постигането на едно истинско 
приобщаващо общество, което 
същевременно зачита най-бедните си 
граждани; 

Or. nl

Изменение 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. посочва, че 20 милиона души в ЕС, 
най-вече жени, са засегнати от 
бедност при трудова заетост, т.е. 6% 
от цялото население и 36% от 
работещите са изложени на риск от 
бедност при наличие на работа;  
призовава държавите-членки да се 
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споразумеят за законодателство за 
минималното трудово 
възнаграждение като неразделна част 
от активното включване;

Or. en

Изменение 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. заявява, че проектите за 
осигуряване на достатъчен 
минимален доход са основна 
предпоставка за един ЕС, основан на 
социална справедливост и равни 
възможности за всички; приканва 
държавите-членки да гарантират 
осигуряването на достатъчен 
минимален доход за периоди на 
безработица или периоди между две 
работи, със специално внимание към 
групите жени с допълнителни 
отговорности;

Or. en

Изменение 41
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейския съюз, 
държавите-членки и асоциациите на 
организираното гражданско 
общество да следят децата, избрани 
да представляват дадена група, регион 

заличава се
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или страна на срещи на различни 
равнища, да не са винаги едни и същи; 
призовава съответните действащи 
лица на всяко равнище на вземане на 
решения да намерят начините, които 
да позволят на изключените в най-
висока степен деца да се изразяват, 
като организират заедно с тях 
дългосрочни проекти, подкрепени от 
достатъчно финансови и човешки 
ресурси; призовава съответните 
действащи лица да насърчават 
проекти, които позволяват срещи 
между деца от различни социални 
среди и различни култури, като 
същевременно се подчертава 
мултидисциплинарния аспект на 
проектите, позволяващи творческа 
дейност и насърчаващи оформянето 
на мисълта и взимането на думата 
от страна на децата;

Or. en

Изменение 42
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Европейския съюз, 
държавите-членки и асоциациите на 
организираното гражданско общество 
да следят децата, избрани да 
представляват дадена група, регион или 
страна на срещи на различни равнища, 
да не са винаги едни и същи; призовава 
съответните действащи лица на 
всяко равнище на вземане на решения 
да намерят начините, които да 
позволят на изключените в най-висока 
степен деца да се изразяват, като 
организират заедно с тях дългосрочни 
проекти, подкрепени от достатъчно 

6. призовава Европейския съюз, 
държавите-членки и асоциациите на 
организираното гражданско общество 
както и организациите на най-
обикновените хора/организациите за 
самопомощ и взаимопомощ, създадени 
от хора с опит в областта на 
бедността, да следят все повече деца 
от различни култури и с различен 
социален произход да имат 
възможността да представляват своя
регион или страна на срещи на различни 
равнища; призовава ЕС и държавите-
членки да признаят националните 
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финансови и човешки ресурси;
призовава съответните действащи лица 
да насърчават проекти, които 
позволяват срещи между деца от 
различни социални среди и различни 
култури, като същевременно се 
подчертава мултидисциплинарния 
аспект на проектите, позволяващи 
творческа дейност и насърчаващи
оформянето на мисълта и взимането 
на думата от страна на децата; 

мрежи и организации против 
бедността (като например EAPN) за 
организации на гражданското 
общество и да им оказват 
структурна подкрепа; призовава ЕС и 
държавите-членки да осигурят 
приемането на тези организации на 
обикновените хора в политиката си, 
за да освободят на всяко равнище на 
вземане на решения средства, така че 
да позволят на изключените в най-
висока степен деца да се изразяват, като 
организират заедно с тях дългосрочни 
проекти, подкрепени от достатъчно 
финансови и човешки ресурси;
призовава съответните действащи лица 
да насърчават проекти, които 
позволяват срещи между деца от 
различни социални среди и различни 
култури, като същевременно се 
подчертава мултидисциплинарния 
аспект на проектите, позволяващи 
творческа дейност и даващи на децата 
възможности да изразят техните 
собствени идеи относно възможни 
решения и да ги споделят с други 
(обмяна на мнения между 
връстници); 

Or. nl

Изменение 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията и 
държавите-членки да разработят 
открит метод на координация в 
областта на услугите за подпомагане, 
за да направят препоръки за 
начините за покриване нуждата от 
предоставяне на услуги за 
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подпомагане в Европа (организиране и 
финансиране на услуги за подпомагане 
на деца и други зависими лица), 
включително определяне на 
конкретни цели и показатели, целящи 
осигуряване на заведения за 
отглеждане за 90% от децата от 
раждането им до задължителната 
възраст за започване на училище в 
рамките на ЕС, както и достатъчна 
степен на подпомагане на други 
зависими лица до 2015 г.; подчертава, 
че всички услуги следва да отговарят 
на критериите осигуримост, 
достъпност и добро качество, така 
че отглеждането на деца и грижите 
за зависими лица да не бъде „риск от 
обедняване“, особено за жените;

Or. en

Изменение 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. насърчава безпрепяственото и 
неограничавано включване в 
образованието, професионалната 
подготовка и ученето през целия 
живот, както и обучението за добро 
управление на финансови средства;

Or. fr

Изменение 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. подчертава необходимостта от 
насърчаване на смесен състав на 
класовете или университетските 
курсове с ограничен прием на 
студенти - т. нар. numerus clausus, 
както и от увеличаване на 
възможностите за пътуване за 
културен или образователен обмен, за 
да могат хората, лишени от 
средства, да участват пълноценно в 
обществото на знания и култура;

Or. fr

Изменение 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. насърчава използването на 
открития метод на координация 
между държавите-членки и на всички 
други равнища на управление;

Or. fr

Изменение 47
Mary Honeyball

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите-членки да 
гарантират, че всички деца, особено 
бедните, имат възможност да 
участват в обществения, 
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развлекателния, спортния и 
културния живот; 

Or. en

Изменение 48
Mary Honeyball

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава европейските 
инстиутции и държавите-членки да 
признаят, че самотните родители са 
изложени на по-голям риск от 
бедност, и да предприемат специални 
мерки за тези семейства; 

Or. en

Изменение 49
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита, че жените, особено 
възрастните, са изложени на риск от 
бедност в по-голяма степен, 
отколкото мъжете, защото 
системите за социално осигуряване 
често се основават на принципа за 
непрекъснатост на платената 
трудова заетост;  призовава за 
индивидуално право на достатъчен 
минимален доход, независещ от 
социалноосигурителните вноски по 
време на трудовата заетост;

Or. en



PE407.714v0100 30/36 AM\726647BG.doc

BG

Изменение 50
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че делът на 
работещите на непълен работен ден в 
ЕС е 32% за жените и 7,4% за 
мъжете; настоява, че работата на 
напълен работен ден за жените често 
пъти е маловажна и странична, 
недобре заплатена и с недостатъчна 
социална защита; посочва, че поради 
това жените са изложени на по-
голям риск от бедност, особено 
когато остареят, защото пенсиите 
от работа на напълен работен ден 
много често не са достатъчни за 
независим живот;

Or. en

Изменение 51
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава колко е важно да се 
подкрепя събирането на бездомните 
деца, децата-жертви на трафик и 
непридружените непълнолетни лица 
със семействата им, като във всеки 
случай се взема предвид интереса на 
детето; подчертава, че събирането 
следва да бъде придружено от 
специални мерки за социална 
реинтеграция в случаите, когато 
социално-икономическото положение 
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е принудило детето да се включи в 
незаконни дейности с цел осигуряване 
на доход, които са вредни за 
физическото и моралното му 
развитие, като проституция и 
търговия с наркотици;

Or. en

Изменение 52
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. насърчава Евростат да разработи 
връзка със съвкупността от 
показатели, разработвани за контрол 
на въздействието на действията на 
ЕС върху правата и 
благосъстоянието на децата по 
поръчка на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права; посочва 
необходимостта от общи усилия от 
страна на Комисията, Агенцията на 
ЕС за основните права и държавите-
членки за работа в сътрудничество с 
компетентните агенции на ООН, 
международни организации и 
изследователски центрове за 
подобряване събирането на сравними 
статистически данни за 
положението на децата в ЕС;1

призовава държавите-членки да 
предприемат всички възможни мерки 
да спазват препоръката, изразена в 
Доклада относно бедността и 
блегоденствието на децата в Европа  
на Комитета за социална закрила, 
приет на 17 януари 2008 г., която 
подчертава, че държавите-членки 
следва да преразгледат различните 

                                               
1 2007/2093(INI)).
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източници на данни, налични на 
национално и вътрешно-национално 
ниво, относно децата в уязвимо 
положение;

Or. en

Изменение 53
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. призовава държавите-членки да 
помислят за това, че порочният кръг 
от крайна бедност, уязвимост, 
дискриминация и социална изолация 
излага децата, и по-конкретно 
бездомните деца на особен  риск, и че
са необходими диференцирани и 
индивидуализирани действия за 
справяне с множеството лишения; 
настоятелно призовава държавите-
членки да насърчат съвместно 
европейско действие, за да спрат 
трафика и проституцията на деца, 
детската наркомания, насилието 
срещу деца и младежката 
престъпност;

Or. en

Изменение 54
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. припомня колко са  ценни доброто 
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образование и професионалната 
подготовка, водещи до „добри 
работни места“ за младите хора, за 
тяхното емоционално, социално, 
физическо или познавателно развитие 
и за разкъсване на предаваното от 
поколение на поколение унаследяване 
на бедността; призовава държавите-
членки да гарантират, че тези 
служби са достъпни и се предоставят 
ефективно на най-изолираните групи 
деца и млади хора независимо от 
расов или етнически произход, класа, 
пол, възраст или увреждания; 
призовава за целенасочени 
образователни услуги, включително 
неофициално образование, като 
временни и недискриминационни 
мерки за подпомагане на тези деца, 
които нямат достъп до 
общоприетото образование;

Or. en

Изменение 55
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. призовава ЕС, държавите-членки и 
организираното гражданско 
общество да гарантират, че 
участието на децата винаги е 
организирано съобразно основните 
принципи за безопасно и смислено 
участие;

Or. en
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Изменение 56
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6е (нов)

Проектостановище Изменение

6е. припомня, че крайната бедност и 
изолация оказват сериозно 
въздействие върху развитието на 
бездомните деца, правят ги особено 
уязвими за физически, психични и 
сексуални злоупотреби, 
възпрепятстат достъпа до 
качествени услуги и ги насочват към 
незаконни дейности, които ги 
поставят в периферията на 
обществото и спират 
възможностите им за достъп до 
пазара на труда; призовава 
държавите-членки да предприемат 
конкретни и целенасочени мерки за 
обръщане внимание върху
специфичните потребности на 
бездомните деца и за по-добро 
координиране действията на 
централни, регионални и местни 
органи за преодоляване на недостига 
от нормални методи за намеса при 
решаването на тези проблеми; 
подчертава нарастващото европейско 
измерение на явлението „бездомни 
деца“ и призовава за съвместни 
координирани действия за справяне с 
коренните причини за крайната 
изолация и бедност на бездомните 
деца и техните семейства, за 
подобряване на достъпа им до 
качествени услуги и за борба с 
организираната престъпност; 
призовава Съвета да постигне 
споразумение за общоевропейски 
ангажимент на основата на 
резолюцията на Парламента от 16 
януари 2008 г., озаглавена „Към 
европейска стратегия за правата на 



AM\726647BG.doc 35/36 PE407.714v0100

BG

детето“1 , за да приключи с 
явлението „бездомни деца“ до 2015 г.;

Or. en

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2008)0012.
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