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Изменение 1
Astrid Lulling

Проектостановище
Позоваване 1 а (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид Договора за 
създаване на Европейската общност и 
по-специално член 141 от него,

Or. fr

Изменение 2
Astrid Lulling

Проектостановище
Позоваване 1 б (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид Пътната карта за 
равенство между жените и мъжете 
за периода 2006-2010 г.

Or. fr

Изменение 3
Astrid Lulling

Проектостановище
Позоваване 1 в (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид решенията на Съда 
на Европейските общности и по-
специално решението по дело C-
262/881,

                                               
1 Решение от 17 май 1990 г. по делото Barber, Сборник 1990, стр. I-1889.
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Or. fr

Изменение 4
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Позоваване 1 г (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид правно 
обвързващата конвенция на ООН за 
премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на 
жените (CEDAW 1979) и по-
специално член 11, параграф 1, букви г) 
и д) и член 11, параграф 2, буква в) от 
нея,

Or. nl

Изменение 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

Α. като има предвид, че целите на 
Лисабонската стратегия в областта на 
заетостта на жените и възрастните хора, 
както и целите на Барселонския процес 
в областта на услугите за гледане на 
деца са от първостепенно значение за 
устойчивостта на пенсионните системи;

Α. като има предвид, че целите на 
Лисабонската стратегия в областта на 
заетостта на жените, на младите и на
възрастните хора, както и целите на 
Барселонския процес в областта на 
услугите за гледане на деца са от 
първостепенно значение за 
устойчивостта на пенсионните системи;

Or. el
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Изменение 6
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че Целите на 
хилядолетието на ООН, и по-
специално цел 3, предполагат 
равенство между половете,

Or. nl

Изменение 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
положението на заетостта в Европа 
не е в унисон със стратегията от 
Лисабон, която си поставя за цел 
повече и по-добри работни места, 
пълна заетост и социално включване, 
особено за жените,

Or. en

Изменение 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Проектостановище
Съображение А б (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
измерението, свързано с разликите 
между половете и поколенията, 
увеличава в голяма степен риска 
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жените да имат по-слаба позиция на 
пазара на труда, тъй като жените, а 
също и по-младите и по-възрастни 
работници, които са наети при 
нестандартни договори, имат по-
малки шансове да подобрят 
позицията си на пазара на труда,

Or. en

Изменение 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Β. като има предвид, че, най-общо 
погледнато, според съществуващата 
тенденция кариерата на жените е по-
фрагментирана и се характеризира с 
бавно повишение на заплащането, 
докато професионалното развитие при 
мъжете е по-последователно и с по-ясно 
изразено повишение на заплащането, 
което означава различия по отношение 
на вноските в пенсионната система и по-
висока опасност от бедност при жените, 

Β. като има предвид, че, най-общо 
погледнато, въпреки необходимостта 
от увеличаване на заетостта на 
жените, според съществуващата 
тенденция тяхната кариера е по-
фрагментирана и се характеризира с 
бавно повишение на заплащането, 
докато професионалното развитие при 
мъжете е по-последователно и с по-ясно 
изразено повишение на заплащането, 
което означава различия по отношение 
на вноските в пенсионната система и по-
висока опасност от бедност при жените,  

Or. el

Изменение 10
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че, най-общо 
погледнато, според съществуващата 

Б. като има предвид, че, най-общо 
погледнато, според съществуващата 
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тенденция кариерата на жените е по-
фрагментирана и се характеризира с 
бавно повишение на заплащането, 
докато професионалното развитие при 
мъжете е по-последователно и с по-ясно 
изразено повишение на заплащането, 
което означава различия по отношение 
на вноските в пенсионната система и по-
висока опасност от бедност при жените,

тенденция кариерата на жените е по-
фрагментирана и се характеризира с 
бавно повишение на заплащането, 
докато професионалното развитие при 
мъжете е по-последователно и с по-ясно 
изразено повишение на заплащането, 
което означава различия по отношение 
на вноските в пенсионната система и по-
висока опасност от бедност при жените, 
като допълнително тази опасност е 
и дългосрочна поради тяхната по-
дълга продължителност на живота,

Or. nl

Изменение 11
Roselyne Lefrançois

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че равенството между мъжете и 
жените трябва да се нареди сред целите 
на реформите на системите за 
социално осигуряване, тъй като 
жената е поставена на пазара на 
труда в обстановка на трайно
съществуващо неравенство по 
отношение на заплащането и 
перспективите за кариера и по 
отношение на неравното 
разпределение на семейните и домашни 
задължения;

1. счита, че равенството между мъжете и 
жените трябва да се нареди сред целите 
на реформите на схемите за социално и 
пенсионно осигуряване, но подчертава, 
че забелязаните в тях неравенства са 
в по-голямата си част косвени 
неравенства, които произтичат от 
трайно съществуващата 
несъразмерност по отношение на 
заплащането и перспективите за кариера 
и на неравното разпределение на 
семейните и домашни задължения, 
които следователно могат да бъдат 
поправени единствено посредством 
по-всеобхватни мерки;

Or. fr
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Изменение 12
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че равенството между мъжете и 
жените трябва да се нареди сред целите
на реформите на системите за социално 
осигуряване, тъй като жената е 
поставена на пазара на труда в 
обстановка на трайно съществуващо 
неравенство по отношение на 
заплащането и перспективите за кариера 
и по отношение на неравното 
разпределение на семейните и домашни 
задължения;

1. счита, че равенството между мъжете и 
жените трябва да се нареди сред 
принципите на реформите на 
системите за социално осигуряване, тъй 
като жената е поставена на пазара на 
труда в обстановка на трайно 
съществуващо неравенство по 
отношение на заплащането и 
перспективите за кариера и по 
отношение на неравното разпределение 
на семейните и домашни задължения;

Or. nl

Изменение 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. посочва, че анализът и реформата 
на схемите за социална защита в 
държавите-членки трябва да бъдат 
обхванати в рамките на перспектива 
за равенство между половете и да 
включват индивидуализиране на 
правата за социална сигурност, 
адаптиране на социалната защита и 
услуги към променящите се семейни 
структури и гарантиране, че схемите 
за социална защита по-добре 
противодействат на несигурното 
положение на жените и отговарят 
на нуждите на нетрадиционните 
семейства и семействата с един 
родител;
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Or. en

Изменение 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава в това отношение 
необходимостта от активни политики в 
областта на заетостта за жените и 
възрастните хора, за да се гарантират, 
въз основа на вноски в пенсионните 
режими, право на достойна пенсия;

2. подчертава в това отношение 
необходимостта от активни политики в 
областта на заетостта за жените, за 
младите и за възрастните хора, за да се 
използва по съответстващ начин 
потенциалът на работната ръка и на 
намеренията за отваряне на 
предприятия, и да се гарантира, въз 
основа на вноски в пенсионните 
режими, право на достойна пенсия;

Or. el

Изменение 15
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава в това отношение 
необходимостта от активни политики в 
областта на заетостта за жените и 
възрастните хора, за да се гарантират, 
въз основа на вноски в пенсионните 
режими, право на достойна пенсия;

2. подчертава в това отношение 
необходимостта от активни политики в 
областта на заетостта за жените и 
възрастните хора, за да се гарантира, че
наред с другото, вноските в 
пенсионните режими им дават право на 
достойна пенсия;

Or. nl
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Изменение 16
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че по силата на член 141 
от Договора за ЕО могат да се 
предприемат положителни действия за 
насърчаване на равното заплащане и 
че общностната съдебна практика счита 
вноските за социално осигуряване за 
част от заплащането;

3. подчертава, че по силата на член 141 
от Договора за ЕО могат да се 
предприемат положителни действия за 
постигане на равно заплащане и че 
общностната съдебна практика счита 
вноските за социално осигуряване за 
част от заплащането;

Or. nl

Изменение 17
Roselyne Lefrançois

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита за необходимо да се подходи 
предпазливо към въпроса за 
индивидуализирането на социалните 
права, тъй като този въпрос, въпреки 
че често се представя като средство 
за насърчаване на независимостта на 
жените, би могъл на практика да има 
отрицателни последици за тях, и по-
специално за онези, които разполагат
със скромни средства;

Or. fr

Изменение 18
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да задълбочава 
изследванията и проучванията относно 
въздействието на индивидуализирането 
на социалните права по отношение на 
равното третиране на жените и мъжете;

4. призовава Комисията да задълбочава 
изследванията и проучванията относно 
въздействието на индивидуализирането 
на социалните права по отношение на 
равното третиране на жените и мъжете 
и да оповестява техните разкрития;

Or. nl

Изменение 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изисква от Комисията и 
държавите-членки спешно да вземат 
мерки, които забраняват пряката 
дискриминация в професионалните 
пенсионни схеми, включително 
практиката равнището на 
плащанията и вноските да се 
основава върху статистически данни 
за смъртността въз основа на пола;

Or. en

Изменение 20
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1

Проектостановище Изменение

– признаване на периодите, посветени 
на съвместяване на професионалния и 
семейния живот, като отпуските по 
майчинство, родителския отпуск, 

– признаване на периодите, по време на 
които е необходимо съвместяване на 
професионалния и семейния живот, като 
отпуските по майчинство, родителския 
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периоди за гледане на зависим роднина, 
отговорности, свързани с 
образованието, например чрез 
увеличаване на периодите за 
задължително осигуряване, за да се 
допълнят периодите на социално 
осигуряване, необходими за 
придобиването на право на пенсия;

отпуск, периодите за гледане на 
зависим роднина, отговорностите, 
свързани с образованието, например 
чрез компенсаторно свързване на 
периодите за задължително 
осигуряване, за да се допълнят 
периодите на социално осигуряване, 
необходими за придобиването на право 
на пенсия;

Or. nl

Изменение 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1

Проектостановище Изменение

– признаване на периодите, посветени 
на съвместяване на професионалния и 
семейния живот, като отпуските по 
майчинство, родителския отпуск, 
периоди за гледане на зависим роднина, 
отговорности, свързани с 
образованието, например чрез 
увеличаване на периодите за 
задължително осигуряване, за да се 
допълнят периодите на социално 
осигуряване, необходими за 
придобиването на право на пенсия;

– признаване на периодите, посветени 
на съвместяване на професионалния и 
семейния живот, като отпуските по 
майчинство, родителския отпуск, 
периодите за гледане на зависим 
роднина, отговорностите, свързани с 
образованието, допълнителната 
квалификация, преквалификацията и
обучението през целия живот, 
например чрез увеличаване на 
периодите за задължително 
осигуряване, за да се допълнят 
периодите на социално осигуряване, 
необходими за придобиването на право 
на пенсия;

Or. el

Изменение 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6 – тире 1
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Проектостановище Изменение

признаване на периодите, посветени на 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот, като отпуските по 
майчинство, родителския отпуск, 
периоди за гледане на зависим роднина, 
отговорности, свързани с 
образованието, например чрез 
увеличаване на периодите за 
задължително осигуряване, за да се 
допълнят периодите на социално 
осигуряване, необходими за 
придобиването на право на пенсия;

признаване на периодите, посветени на 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот, като родителския 
отпуск, периодите за гледане на 
зависим роднина, отговорностите, 
свързани с образованието, например 
чрез увеличаване на периодите за 
задължително осигуряване, за да се 
допълнят периодите на социално 
осигуряване, необходими за 
придобиването на право на пенсия;

Or. en

Изменение 23
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6 – тире 2

Проектостановище Изменение

– разделяне ("pension splitting") на 
пенсионните права в случай на развод;

– справедливо разделяне на 
пенсионните права ("pension splitting")в 
случай на развод;

Or. nl

Изменение 24
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6 – тире 3

Проектостановище Изменение

– поддържане или създаване на 
производни права за овдовелия 
съпруг/овдовялата съпруга, по 
специално за съпрузите, които са 

– поддържане или създаване на 
справедливи права за овдовелия 
съпруг/овдовялата съпруга, по 
специално за съпрузите, които са 
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намалили или прекратили 
професионалната си дейност, за да 
поемат семейните си или домакински 
задължения;

намалили или прекратили 
професионалната си дейност, за да 
поемат семейните си или домакински 
задължения;

Or. nl

Изменение 25
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6 – тире 4

Проектостановище Изменение

– възможностите за получаване на 
минимална пенсия, въпреки периоди на 
прекъсване в заплащането на 
социалноосигурителни вноски или 
вноски на базата на ниски заплати;

– възможностите за получаване на 
компенсираща пенсия, въпреки 
периоди на прекъсване в заплащането 
на социалноосигурителни вноски или 
вноски на базата на ниски заплати;

Or. nl

Изменение 26
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6 – тире 6

Проектостановище Изменение

– създаване на системи, позволяващи 
доброволно постепенно пенсиониране, 
като се продължава да се работи на 
непълен работен ден преди и след 
пенсионната възраст;

– създаване на системи, позволяващи 
доброволно постепенно пенсиониране 
или продължаване на работа на 
непълен работен ден и след пенсионната 
възраст, като по този начин се 
придобиват по-големи пенсионни 
права;

Or. nl
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Изменение 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня резолюцията си от 21 
февруари 1997 г. относно съпругите и 
съпрузите, които помагат на самонаети
лица, в която се изисква също и 
гарантиране на задължително 
пенсионно осигуряване на 
съпруга/съпругата, който помага.

7. припомня резолюцията си от 21 
февруари 1997 г. относно съпругите и 
съпрузите, които помагат на 
самостоятелно заети лица, в която се 
изисква също и гарантиране на 
задължително пенсионно осигуряване 
на съпруга/съпругата, който се 
подпомага от 
пенсионноосигурителните вноски на 
съпруга/съпругата си. 

Or. el

Изменение 28
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. припомня резолюцията си от 21 
февруари 1997 г. относно съпругите и 
съпрузите, които помагат на самонаети
лица, в която се изисква също и 
гарантиране на задължително 
пенсионно осигуряване на 
съпруга/съпругата, който помага.

7. припомня резолюцията си от 21 
февруари 1997 г. относно съпругите и 
съпрузите, които помагат на 
самостоятелно заети лица, в която се 
изисква също и гарантиране на 
задължително индивидуално пенсионно 
осигуряване на съпруга/съпругата, 
който помага.

Or. nl
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Изменение 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. припомня резолюцията си от 12 
март 2008 г. за положението на 
жените в селските райони на ЕС1, в 
която отправя повторна покана към 
Комисията до края на 2008 г. да 
изготви предложение за преработка 
на Директива 86/613/ЕИО2, при която 
да се предвидят самостоятелни 
социални и пенсионни права за 
жените помощници в селските 
стопанства;·

Or. el

Изменение 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. приканва Комисията да следи 
отблизо реформите в 
социалноосигурителните и 
пенсионните системи на държавите-
членки, като сравнява наблюдаваните 
досега отражения върху заетостта 
на жените и се съсредоточи върху 
потенциално установените най-добри 
практики, най-вече за намаляване на 
неравнопоставеността по отношение 

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 година за прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на 
самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на 
самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство, ОВ L 359 от 19.12.1986 г., 
стр. 56.
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на заплащането и за съвместяване на 
професионалния и семейния живот;

Or. el
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