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Изменение 1
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че докладът на 
Комисията относно равенството между 
жените и мъжете – 2008 г. 
(СОМ(2008)0010)1 посочва, че въпреки 
устойчивото нарастване на участието на 
жените в трудовата заетост все още 
съществуват значителни 
предизвикателства по отношение на 
женската трудова заетост, по-специално 
продължаващите разлики в заплащането 
между жените и мъжете, 
продължаващата хоризонтална и 
вертикална сегрегация на пазара на 
труда, разпокъсването на 
професионалната кариера на жените и 
трудностите при съчетаването на 
професионалния и семейния живот –
всички тези фактори възпрепятстват 
равенството по време на трудовия живот 
и след това,

A. като има предвид, че докладът на 
Комисията относно равенството между 
жените и мъжете – 2008 г. 
(СОМ(2008)0010)2 посочва, че въпреки 
устойчивото нарастване на участието на 
жените в трудовата заетост, две трети 
от работните места на непълно 
работно време, както и белязаните с 
най-голяма несигурност трудови 
отношения засягат жени и че поради 
това все още съществуват значителни 
предизвикателства по отношение на 
женската трудова заетост, по-специално 
продължаващите разлики в заплащането 
между жените и мъжете, които в някои 
държави-членки са значително по-
големи в сравнение със средните 
стойности за ЕС, продължаващата 
хоризонтална и вертикална сегрегация на 
пазара на труда, разпокъсването на 
професионалната кариера на жените и 
трудностите при съчетаването на 
професионалния и семейния живот –
всички тези фактори възпрепятстват 
равенството по време на трудовия живот 
и след това,

Or. de

                                               
1  Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – Равенството между жените и мъжете – 2008 г.
2  Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – Равенството между жените и мъжете – 2008 г.



PE407.784v01-00 4/35 AM\727353BG.doc

BG

Изменение 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

Α. като има предвид, че докладът на 
Комисията относно равенството между 
жените и мъжете – 2008 г. 
(СОМ(2008)0010)1 посочва, че въпреки 
устойчивото нарастване на участието на 
жените в трудовата заетост все още 
съществуват значителни 
предизвикателства по отношение на 
женската трудова заетост, по-специално 
продължаващите разлики в заплащането 
между жените и мъжете, 
продължаващата хоризонтална и 
вертикална сегрегация на пазара на 
труда, разпокъсването на 
професионалната кариера на жените и 
трудностите при съчетаването на 
професионалния и семейния живот –
всички тези фактори възпрепятстват 
равенството по време на трудовия 
живот и след това,

Α. като има предвид, че докладът на 
Комисията относно равенството между 
жените и мъжете – 2008 г. 
(СОМ(2008)0010)2 посочва, че въпреки 
устойчивото нарастване на участието на 
жените в трудовата заетост все още 
съществуват значителни 
предизвикателства по отношение на 
женската трудова заетост, по-специално 
продължаващите разлики в заплащането 
между жените и мъжете, 
продължаващата хоризонтална и 
вертикална сегрегация на пазара на 
труда, разпокъсването на 
професионалната кариера на жените и 
трудностите при съчетаването на 
професионалния и семейния живот –
всички тези фактори възпрепятстват 
равното третиране в областта на 
образованието и по време на трудовия 
живот и дори развитието след 
пенсионирането,

Or. el

                                               
1  Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions - Equality between women and men 2008.
2  Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – Равенството между жените и мъжете – 2008 г.
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Изменение 3
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. Аа. като има предвид, че всички 
лица имат правото на трудова 
дейност и че трудът е не само 
източник на доходи, но и аспект от 
съществено значение за социалната 
интеграция във всички сфери на 
обществото, както и елемент на 
личностното развитие, който е от 
основно значение за гарантиране на 
икономическата независимост и 
еманципацията на жените,

Or. pt

Изменение 4
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Съображение А б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
дискриминацията срещу жените се 
наблюдава още при достъпа до 
обучение, особено в региони с висока 
степен на безработица, където 
жените разполагат с по-малко 
възможности за достъп до добро 
обучение и впоследствие до 
качествени работни места, въпреки 
че имат по-добри квалификации,

Or. de
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Изменение 5
Marian Harkin

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) или 
в стълба, свързан с равните 
възможности, не съществуват 
специфични насоки по отношение на 
половете,

Б. като има предвид, че в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) не 
са запазени нито специфичните
насоки по отношение на половете, 
нито стълбът, свързан с равните 
възможности,

Or. en

Изменение 6
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че стратегията 
по отношение на гъвкавостта и 
сигурността повишават очакванията 
за по-добро съчетаване на 
професионалния и личния живот на 
жените и мъжете; като има предвид, че 
не всички държави-членки ще постигнат 
целите от Барселона до 2010 г.; като има 
предвид, че въпросът относно 
заведенията за грижи за зависими от 
издръжка членове на семейството, които 
не са деца, все още не е включен в 
стратегиите по отношение на 
политиките,

Г. като има предвид, че е необходимо 
спешно да се подобрят условията за 
съчетаване на професионалния и личния 
живот на жените и мъжете; като има 
предвид, че не всички държави-членки 
ще постигнат целите от Барселона до 
2010 г.; като има предвид, че въпросът 
относно заведенията за грижи за 
зависими от издръжка членове на 
семейството, които не са деца, все още не 
е включен в стратегиите по отношение на 
политиките,

Or. pt
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Изменение 7
Maria Matsouka

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че стратегията 
по отношение на гъвкавостта и 
сигурността повишават очакванията 
за по-добро съчетаване на 
професионалния и личния живот на 
жените и мъжете; като има предвид, 
че не всички държави-членки ще 
постигнат целите от Барселона до 2010 г.; 
като има предвид, че въпросът относно 
заведенията за грижи за зависими от 
издръжка членове на семейството, които
не са деца, все още не е включен в 
стратегиите по отношение на 
политиките,

Г. като има предвид, че не всички 
държави-членки ще постигнат целите от 
Барселона до 2010 г.; като има предвид, 
че въпросът относно заведенията за 
грижи за зависими от издръжка членове 
на семейството, които не са деца, все още 
не е включен в стратегиите по отношение 
на политиките,

Or. el

Изменение 8
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че стратегията по 
отношение на гъвкавостта и сигурността 
повишават очакванията за по-добро 
съчетаване на професионалния и личния 
живот на жените и мъжете; като има 
предвид, че не всички държави-членки 
ще постигнат целите от Барселона до 
2010 г.; като има предвид, че въпросът 
относно заведенията за грижи за 
зависими от издръжка членове на 
семейството, които не са деца, все още не 
е включен в стратегиите по отношение на 
политиките,

Г. като има предвид, че стратегията по 
отношение на гъвкавостта и сигурността 
повишават очакванията за по-добро 
съчетаване на професионалния и личния 
живот на жените и мъжете, въпреки че 
тези очаквания ще се изпълнят 
единствено ако се повиши социалната 
сигурност и ако периодите, посветени 
на семейството, не водят до по-малко 
професионални възможности и до по-
нисък размер на пенсиите; като има 
предвид, че не всички държави-членки 
ще постигнат целите от Барселона до 
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2010 г.; като има предвид, че въпросът 
относно заведенията за грижи за 
зависими от издръжка членове на 
семейството, които не са деца, все още не 
е включен в стратегиите по отношение на 
политиките,

Or. de

Изменение 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че стратегията по 
отношение на гъвкавостта и сигурността 
повишават очакванията за по-добро 
съчетаване на професионалния и личния 
живот на жените и мъжете; като има 
предвид, че не всички държави-членки 
ще постигнат целите от Барселона до 
2010 г.; като има предвид, че въпросът 
относно заведенията за грижи за 
зависими от издръжка членове на 
семейството, които не са деца, все още не 
е включен в стратегиите по отношение на 
политиките,

Г. като има предвид, че стратегията по 
отношение на гъвкавостта и сигурността 
повишава очакванията за по-добро 
съчетаване на професионалния и личния 
живот на жените и мъжете; като има 
предвид, че не всички държави-членки 
ще постигнат целите от Барселона до 
2010 г.; като има предвид, че въпросът 
относно заведенията за грижи за 
зависими от издръжка членове на 
семейството, които не са деца, и 
признаването на нестандартните или 
неофициалните квалификации все още 
не са включени в стратегиите по 
отношение на политиките,

Or. el
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Изменение 10
Evangelia Tzampazi

Проектостановище
Съображение Г а (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че въпреки че в 
доклада на Комисията са включени 
подробни статистически данни 
относно равнищата на трудова 
заетост сред жените, тяхното 
образование и участието им в процеса 
на вземане на решения, както и 
относно равнището на бедност сред 
жените в ЕС в сравнение с мъжете, 
изцяло липсват данни, представени 
според наличието на увреждания, 
възрастта, сексуалната ориентация, 
етническия произход или 
религиозната принадлежност, 
въпреки че положението на жените, 
които са изправени пред различни 
форми на дискриминация, е особено 
тежко;

Or. el

Изменение 11
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Съображение Г б (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като взе предвид изследванията на 
Европейската фондация в Дъблин 
относно равновесието между 
професионалния и личния живот;

Or. de
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Изменение 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Съображение Г в (ново)

Проектостановище Изменение

Гв. като има предвид, че в 
заключенията на Европейския съвет, 
състоял се в Лисабон (през март 2000 
г.), се определи целта до 2010 г. 
трудовата заетост в Европейския 
съюз де се повиши до 70%, а 
трудовата заетост сред жените - до 
60%; като има предвид също 
заключенията на Европейския съвет в 
Стокхолм (март 2001 г.), съгласно 
които се добави междинната цел от 
67% за цялостното равнище на 
трудова заетост и от 57% за 
равнището на трудова заетост сред 
жените, която да се постигне до 2005 
г.,

Or. el

Изменение 13
Marian Harkin

Проектостановище
Съображение Г г (ново)

Проектостановище Изменение

Гг. като има предвид, че динамиката 
на трудовия живот на жените се 
характеризира със съкратени периоди 
на трудова дейност, които се 
дължат на дълбоко залегнали 
стереотипни представи за ролята на 
жените и мъжете на работното 
място и в семейството, които се 
отразяват върху способността на 
жените да останат или да 
осъществяват напредък на 
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работното си място, повишават 
потенциално тяхната уязвимост на 
пазара на труда и имат дългосрочни 
последици по отношение на 
пенсионните права;

Or. en

Изменение 14
Marian Harkin

Проектостановище
Съображение Г д (ново)

Проектостановище Изменение

Гд. като има предвид, че в Рамката на 
социалните партньори за действия 
относно равенството между 
половете от 2005 г. (Рамка за 
действия) се предлагат редица 
действия, имащи за цел да се 
насърчат момичетата да разгледат 
по-широк набор от професионални 
възможности, най-вече в областта на 
техническите и научните 
специалности,

Or. en

Изменение 15
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с 
трудовата заетост и социална сигурност 
политики, по-специално по отношение 

1. призовава Комисията и държавите-
членки да предприемат необходимите 
мерки за прилагане на 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с 
трудовата заетост и социална сигурност 



PE407.784v01-00 12/35 AM\727353BG.doc

BG

на стратегията за гъвкавост и сигурност; политики и, като цяло, за борба с 
всички форми на дискриминация, 
включително по отношение на 
стратегията за гъвкавост и сигурност, 
която поради липсата на съответни 
инфраструктури в по-голямата част 
от държавите-членки или поради 
своето ограничено тълкуване би могла 
да доведе или до влошаване на 
положението на жените, или до 
приравняване с по-ниските стандарти 
по отношение на равенството между 
жените и мъжете;

Or. el

Изменение 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с
трудовата заетост и социална сигурност 
политики, по-специално по отношение на 
стратегията за гъвкавост и сигурност;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани със 
социалната сфера, трудовата заетост и 
социална сигурност политики, по-
специално по отношение на стратегията 
за гъвкавост и сигурност;

Or. es

Изменение 17
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите- 1. призовава Комисията и държавите-
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членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с 
трудовата заетост и социална сигурност 
политики, по-специално по отношение на 
стратегията за гъвкавост и сигурност;

членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с 
трудовата заетост и социална сигурност 
политики, по-специално по отношение на 
стратегията за гъвкавост и сигурност; 
подчертава, че равните възможности 
за жените ще бъдат успешно 
постигнати единствено чрез следване 
на политика, която обхваща всички 
етапи на живота и води до истинска 
подялба между мъже и жени на 
фазите, посветени на образование, 
заетост, семейство и доброволна 
работа, и която прави всички 
действащи лица (икономически 
действащи лица, политици, социални 
партньори) отговорни за прилагането 
на промените, които ще доведат до 
изгодно за всички положение;

Or. de

Изменение 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите-
членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с 
трудовата заетост и социална сигурност 
политики, по-специално по отношение на 
стратегията за гъвкавост и сигурност;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да подобряват 
равнопоставеността по отношение на 
половете във всички свързани с 
трудовата заетост и социална сигурност 
политики, по-специално по отношение 
на стратегията за гъвкавост и сигурност, 
и да насърчават включването на 
измерението „пол” във всички техни 
политики;

Or. el



PE407.784v01-00 14/35 AM\727353BG.doc

BG

Изменение 19
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че въпреки 
относителния количествен напредък 
в областта на женската трудова 
заетост, данните на Комисията 
показват, че средната разлика между 
заетостта на мъже и жени на 
европейско равнище остава висока 
(14,4%), като за възрастовата група 
над 55 години тя е още по-висока 
(17,8%), а в някои държави-членки 
разликата надвишава 30%;

Or. el

Изменение 20
Evangelia Tzampazi

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава държавите-членки 
изцяло да прилагат разпоредбите на 
общностното законодателство, 
които изискват равнопоставено 
отношение към мъже и жени в 
областта на заетостта, 
включително по отношение достъп, 
условия на работа, гъвкаво работно 
време, професионален растеж и 
кариера, равно заплащане за същата 
работа и работа със същата 
стойност, уволнение, прехвърляне на 
доказателствената тежест в случаи 
на дискриминация на полова основа, 
сексуален тормоз и защита на 
бременността, майчинство и 
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бащинство, както и за получаване на 
достъп до и предоставяне на 
достъпни качествени стоки и услуги 
като например грижи за децата, 
грижи за възрастните хора и хората 
с увреждания и други зависими от 
издръжка лица;

Or. el

Изменение 21
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, 
които да гарантират, че високите 
образователни квалификации на жените 
ще водят до "по-добри работни места";

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, 
които да гарантират, че високите 
образователни квалификации на жените 
ще водят до "по-добри работни места", 
по-добро заплащане и повече 
възможности за кариера;

Or. en

Изменение 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, 
които да гарантират, че високите 
образователни квалификации на жените 
ще водят до "по-добри работни места";

2. изисква от Комисията и държавите-
членки, в сътрудничество с 
предприятия и учебни заведения, да 
разработят образователни и учебни 
програми, които да гарантират, че 
високите образователни квалификации на 
жените ще водят до "по-добри работни 
места";
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Or. es

Изменение 23
Gabriele Stauner

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, които 
да гарантират, че високите образователни 
квалификации на жените ще водят до 
"по-добри работни места";

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, които 
да гарантират, че високите образователни 
квалификации на жените ще водят до 
работни места, съизмерими с тези 
квалификации;

Or. de

Изменение 24
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, които 
да гарантират, че високите образователни 
квалификации на жените ще водят до 
"по-добри работни места";

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, които 
да гарантират, че високите образователни 
квалификации на жените ще водят до 
"по-добри работни места"; призовава 
държавите-членки да приемат целеви 
мерки за премахване на 
дискриминацията срещу млади жени 
в преходните фази от образование 
към обучение и от обучение към 
професионална кариера;

Or. de



AM\727353BG.doc 17/35 PE407.784v01-00

BG

Изменение 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, които 
да гарантират, че високите 
образователни квалификации на 
жените ще водят до "по-добри 
работни места";

2. изисква от Комисията и държавите-
членки да разработят инструменти, които 
да гарантират, че жените с високи 
професионални квалификации ще 
имат равни възможности при 
намирането на качествена работа и 
при професионалното развитие в 
частния и обществения сектор в 
сравнение с мъжете, които имат 
същите умения;

Or. el

Изменение 26
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че много от 
работните места, които се създават 
в ЕС, са несигурни и със срочни 
договори, като особено засегнати са 
жените; призовава в тази връзка 
Комисията и държавите-членки да 
насърчат приемането на мерки за 
справяне с несигурността на труда, 
които да подкрепят прехода от 
срочни договори към безсрочни;

Or. pt
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Изменение 27
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава важността на 
достъпа до наличните европейски и 
национални фондове въз основа 
проекти, насочени към активното 
включване на жените, които се 
считат за една от уязвимите групи 
на пазара на труда;

Or. ro

Изменение 28
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изисква от Комисията да призове 
държавите-членки, в контекста на 
изпълнението на структурните 
фондове, да поставят конкретни цели 
в съответствие с вертикалната цел 
за равнопоставеност по отношение 
на половете, за участието на жени в 
програмите за подпомагане, които да 
отразяват действителното 
състояние по отношение 
неблагоприятното положение на 
жените в секторите на заетостта и 
икономиката; подчертава, че 
опитът, натрупан през предишните 
периоди на подпомагане, сочи, че 
общото позоваване на неутрални 
спрямо пола мерки често води до 
това, че жените се ползват в по-
малка степен от структурните 
фондове; призовава Комисията да 
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изготви насоки за включващо 
измерението „пол” бюджетиране на 
структурните фондове и да ги 
изпробва в пилотни проекти;

Or. de

Изменение 29
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня своята резолюция от 9 март 
2004 г. относно професионалния, семеен 
и личен живот1, в която от Комисията 
се изисква да предложи рамкова 
директива относно съчетаването на 
професионалния, семеен и личен живот, 
която, наред с другото, би следвало да 
позволи въвеждането на допълнителни 
механизми, които да улесняват жените и 
мъжете, така че те да поделят полагането 
на грижи за членовете на семейството, 
които са зависими от издръжка;

3. припомня своята резолюция от 9 март 
2004 г. относно професионалния, 
семеен и личен живот2, в която от 
Комисията се изисква да предложи 
рамкова директива относно 
съчетаването на професионалния, 
семеен и личен живот, която, наред с 
другото, би следвало да позволи 
въвеждането на допълнителни 
механизми, които да улесняват жените и 
мъжете, така че те да поделят 
полагането на грижи за членовете на 
семейството, които са зависими от 
издръжка, и да включва проучванията 
на Европейската фондация относно 
равновесието между работа и семеен 
живот;

Or. de

                                               
1 ОВ C 102 E, 28.4.2004 г., стр. 492.
2 ОВ C 102 E, 28.4.2004 г., стр. 492.
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Изменение 30
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и 
държавите-членки да подобрят 
законодателната рамка по 
отношение материалната подкрепа 
за жени, които са принудени да се 
оттеглят от пазара на труда или 
работят на непълен работен ден, 
така че последните да могат да 
поемат семейни отговорности, а 
също и да преизчислят техните 
пенсии като се вземат предвид 
подобни периоди;

Or. ro

Изменение 31
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че постигането на 
равновесие между работа и семеен 
живот е пряко свързано със 
сигурността на работното място и 
доходите, както и с условията на 
труд, особено при жените;

Or. el
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Изменение 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. предлага Комисията да продължи 
да се консултира със социалните 
партньори относно евентуалното 
ориентиране на действие на 
Общността за по-добро съвместяване 
на професионален, частен и семеен 
живот с оглед подобряването и 
допълването на съществуващата 
рамка и прилагането на целите на 
Съвета от Барселона (2002 г.);

Or. el

Изменение 33
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. Отбелязва, че в резултат на 
променящата се демографска 
обстановка, се очаква до 2030 г. 
отношението активни - неактивни 
хора да е 2 към 1;    призовава 
Комисията да подкрепи бъдещата 
роля на лицата, които полагат грижи 
посредством разработването на 
инициативи за политики, които ще 
позволят на жените и мъжете да 
постигнат равновесие между 
професионалните им отговорности и 
отговорностите, свързани с 
полагането на грижи;   

Or. en
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Изменение 34
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3 д (нов)

Проектостановище Изменение

3д. Призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че
са разработени специфични политики 
за постигане на равноправна 
икономическа независимост за жени 
и мъже, съчетаването на личния и 
професионалния живот, 
равнопоставено представяне в 
процеса на вземане на решения, 
премахването на всички форми на 
насилие, основано на пола, и 
премахването на стереотипите, 
свързани с пола;

Or. en

Изменение 35
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3 е (нов)

Проектостановище Изменение

3е. Припомня на Комисията за 
нейната пътна карта за равенство 
между жените и мъжете 2006-2010 г. 

Or. en
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Изменение 36
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3 з (нов)

Проектостановище Изменение

3з. Призовава Комисията и 
държавите-членки да сътрудничат 
най-вече с МСП за разработване на 
структури, които позволяват на 
МПС да предложат схеми за 
равновесие на професионалния и 
личния живот на техните 
служители;

Or. en

Изменение 37
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава ролята на работодателите 
за създаването на съвременна
организация на труда и на държавите-
членки за предоставянето на достъпни и 
висококачествени услуги с цел 
гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот;

4. подчертава ролята на работодателите и 
профсъюзните организации за 
създаването на справедлива организация 
на труда без да се губят права и 
заплащане и на държавите-членки за 
предоставянето на достъпни и 
висококачествени услуги с цел 
гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот;

Or. pt
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Изменение 38
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава ролята на работодателите 
за създаването на съвременна 
организация на труда и на държавите-
членки за предоставянето на достъпни и 
висококачествени услуги с цел 
гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот;

4. подчертава ролята на работодателите 
за създаването на съвременна 
организация на труда и на държавите-
членки за предоставянето на достъпни и 
висококачествени услуги с цел 
гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот;
призовава Комисията да насърчи 
обмена на най-добри практики в 
областта на съчетаването на личния 
и професионалния живот;   

Or. en

Изменение 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава ролята на работодателите 
за създаването на съвременна 
организация на труда и на държавите-
членки за предоставянето на достъпни и 
висококачествени услуги с цел 
гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот;

4. подчертава ролята на работодателите 
за създаването на съвременна 
организация на труда и на държавите-
членки за предоставянето на достъпни 
от гледна точка на разстоянието и 
висококачествени услуги с цел 
гарантиране на по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот -  цел, 
която инициативите за социална 
отговорност на предприятията 
помагат да се постигне;

Or. el
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Изменение 40
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Призовава държавите-членки да 
предприемат ефективни мерки за 
гарантиране на спазването на 
социалните стандарти и на 
работните места, наред с права в 
различните сектори, като се 
гарантират прилични доходи на 
работниците и по-специално на 
жените, и правото на сигурна и 
здравословна работна среда, на 
социална защита и свобода на 
сдружаване в профсъюзни 
организации и допринасяйки  за 
премахването на дискриминацията 
между мъже и жени на работното 
място; 

Or. pt

Изменение 41
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4b. Подчертава значението на 
активното ангажиране на жени в 
профсъюзните организации със 
задачи, насочени към защита на 
жените на работното място и 
предоставянето им на правата, 
които им се полагат;  

Or. ro
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Изменение 42
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. Предлага програмите за социална 
защита да бъдат прилагани за целите 
на създаване на заведения за грижи за 
деца в предучилищна възраст в 
близост до работното място, за да се 
улесни двойнствената роля на 
жените;

Or. ro

Изменение 43
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. Изразява съгласието си с 
предложението, фигуриращо в 
Рамката за действие на социалните 
партньори, за създаването на 
възможности за нелинейно развитие 
на кариерата, в които се редуват 
периоди със силна професионална 
ангажираност и периоди с повече 
семейни отговорности, като 
алтернатива на един модел с 
ненужно дълги часове на работа за 
жени и мъже;   

Or. en
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Изменение 44
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на 
еднаква икономическа независимост 
за жените и мъжете;

заличава се

Or. en

Изменение 45
Gabriele Stauner

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на еднаква 
икономическа независимост за жените 
и мъжете;

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на 
балансирани доходи за жените и мъжете;

Or. de

Изменение 46
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на еднаква 
икономическа независимост за жените и 
мъжете;

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на еднаква 
икономическа независимост за жените и 
мъжете; отбелязва, че е необходимо да 
се въведат програми и заеми за 
създаването на предприятия, които 
са насочени към нуждите на жените, 
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за да се засили присъствието им в 
този важен икономически сектор;

Or. de

Изменение 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на еднаква 
икономическа независимост за жените 
и мъжете;

5. призовава държавите-членки да 
преследват целта за постигане на еднакво 
заплащане и професионално развитие 
за жените и мъжете;

Or. el

Изменение 48
Evangelia Tzampazi

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. Призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
всички мерки и действия, насочени 
към подобряване на равенството на 
половете, напълно отчитат 
специфичното положение на 
жените, които са изправени пред 
многостранна дискриминация във 
връзка с инвалидност, възраст, 
сексуална ориентация, етнически 
произход или религия, както и на 
жените, които са обект на 
дискриминация по асоциация, като 
например майките или съпругите на 
хора, жертва на дискриминация;
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Or. el

Изменение 49
Evangelia Tzampazi

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подкрепя мерките, поощрявани от 
Европейския социален фонд и 
програмата „PROGRESS” за периода 
2007-2013 г., които имат за цел, наред 
с други неща, да подобрят 
положението на жените на пазара на 
труда и да продължат да насърчават 
борбата срещу дискриминацията;

Or. el

Изменение 50
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
въведат механизми за гарантиране на 
справедливо третиране на жените и 
мъжете в рамките на пенсионните 
схеми.

6. призовава държавите-членки да 
въведат механизми за гарантиране на 
справедливо третиране на жените и 
мъжете в рамките на пенсионните схеми 
и да извършат оценка на 
отражението на пенсионните 
реформи върху живота на жените.

Or. en



PE407.784v01-00 30/35 AM\727353BG.doc

BG

Изменение 51
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията и 
държавите-членки да разработят 
набор от качествени показатели, 
които да бъдат използвани при 
проследяване на прилагането на 
Лисабонската стратегия за 
икономически растеж и заетост, 
вземаща под внимание свързаното с 
пола измерение;

Or. en

Изменение 52
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да лансира 
информационни кампании по 
въпросите на основаната на пола 
дискриминация с цел повишаване на 
осведомеността сред обществото и 
изкореняване на предразсъдъците и на 
основаната на пола дискриминация и 
с цел подобряване положението на 
жените на пазара на труда;

Or. en
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Изменение 53
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. призовава Комисията да включи 
свързаното с пола измерение в 
образователните програми на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 54
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. призовава Комисията и 
държавите-членки да оказват 
финансова подкрепа на 
предприемачеството сред жените във 
всички области и да улеснят 
интегрирането на жените в 
нетрадиционни професии;

Or. en

Изменение 55
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. подчертава значението на 
определянето на инструменти и 
подходящи механизми за 
интегрирането на уязвими групи сред 
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жените в пазара на труда, по-
специално жени с увреждания, жени, 
които имат ангажимент към 
зависещи от тях лица, възрастни 
жени, жени, живеещи в 
селскостопански райони и жени, 
принадлежащи към малцинствени 
групи, както и жени със статут на 
имигранти; призовава също така за 
по-голямо зачитане на неформалното 
обучение с цел да се подпомогне този 
процес;

Or. en

Изменение 56
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 е (нов)

Проектостановище Изменение

6е. призовава Комисията да 
предприеме необходимите мерки за 
ефективното прилагане на 
Директивата за равно заплащане във 
всяка държава-членка и за 
постигането на договорената на 
заседанието на Европейския съвет в 
Барселона през м. март 2002 г. цел по 
отношение на висококачествените 
грижи за децата; също така 
призовава Комисията да укрепи 
Директивата за родителски отпуск;

Or. en
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Изменение 57
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 ж (нов)

Проектостановище Изменение

6ж. подчертава необходимостта от 
непрекъсната борба срещу сексуалния 
и моралния тормоз и 
издевателствата на работното 
място;

Or. en

Изменение 58
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 6 з (нов)

Проектостановище Изменение

6з. призовава Комисията, държавите-
членки и собствените си служби да 
отделят по-голямо внимание на 
свързаното с пола измерение в бъдещи 
общи бюджети на Европейския съюз; 

Or. en

Изменение 59
Maria Matsouka

Проектостановище
Параграф 6 и (нов)

Проектостановище Изменение

6и. подчертава, че установяването на 
равно третиране на мъжете и 
жените по отношение на 
пенсионната възраст следва да бъде 
основано на принципа на най-
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благоприятното уреждане, съгласно 
който равнопоставеността може да 
бъде гарантирана единствено 
посредством разпростиране на по-
благоприятните условия върху 
групата, намираща се в по-
неблагоприятно положение.

Or. el

Изменение 60
Evangelia Tzampazi

Проектостановище
Параграф 6 й (нов)

Проектостановище Изменение

6й. призовава държавите-членки да 
приложат устойчиви схеми на 
социална защита, които да вземат 
предвид специфичното положение на 
жените и мъжете на пазара на труда 
и в социалния и икономическия 
живот, например положението на 
жените, работещи при непълен 
работен ден, или на които се налага 
да прекъснат кариерата си и 
положението на жените със 
семейства, в които има няколко 
зависещи от тях лица;

Or. el

Изменение 61
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 6 к (нов)

Проектостановище Изменение

6к. предлага образователните 
политики да бъдат внимателно 
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изготвяни, по такъв начин, че да не 
бъдат допускани предразсъдъци по 
отношение на „недостъпните” за 
жените професии и предлага 
достъпът до ръководни длъжности 
да бъде напълно прозрачен с цел 
избягването на основаната на пола 
дискриминация;

Or. ro

Изменение 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6 л (нов)

Проектостановище Изменение

6л. призовава Комисията да подкрепи 
сътрудничеството и развитието на 
партньорски отношения между 
всички участващи органи с цел 
насърчаването на по-добро 
съвместяване на професионалния, 
семейния и частния живот в 
контекста на Европейското 
сдружение за семейството. 

Or. el
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