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Изменение 1
Urszula Krupa

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. А. като има предвид, че трудовата
мобилност е ключов инструмент за 
постигане на целите на Лисабонската 
стратегия, но все още е на ниско 
равнище, също и сред жените,

А. като има предвид, че трудовата 
мобилност е един от многото 
инструменти за постигане на целите 
на Лисабонската стратегия, но все още е 
на ниско равнище, също и сред жените,

Or. pl

Изменение 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Съображение А а (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
понастоящем около 2% от 
гражданите в трудоспособна възраст 
живеят и работят в държава-членка, 
различна от своята; като има 
предвид, че около 48% от всички 
мигранти в ЕС са жени,

Or. en

Изменение 3
Urszula Krupa

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че динамичният 
трудов пазар отправя сериозни 
предизвикателства към работниците, 
особено към жените с деца, като ги 

Б. като има предвид, че динамичният 
трудов пазар отправя сериозни 
предизвикателства към работниците, 
особено към семействата и жените с 
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принуждава да правят компромиси 
между професионален и семеен живот,

деца, като ги принуждава да правят 
компромиси между професионален и 
семеен живот,

Or. pl

Изменение 4
Urszula Krupa

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че недостатъчната 
адаптираност на 
социалноосигурителните схеми на 
държавите-членки създава на жените
трудности по отношение на 
бременността, отглеждането на деца, 
възпитанието, по-добрите възможности 
за кариера и др.,

В. като има предвид, че недостатъчната 
адаптираност на 
социалноосигурителните схеми на 
държавите-членки създава трудности за 
семействата и жените по отношение 
на бременността, отглеждането на деца, 
възпитанието, по-добрите възможности 
за кариера и др.,

Or. pl

Изменение 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че Комисията ще 
проучи дали Регламент (ЕО) № 
883/20041, неговият регламент за 
прилагане2 и свързаните 
административни практики 
изискват адаптиране с цел да се 
отчете променящия се характер на 
мобилността на работниците;
призовава Комисията да вземе под 
внимание и правата на съвместно 
живеещи или лесбийски двойки, както 
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и на бивши съпрузи на работници, 
които не се ползват с подобни 
социални права;
__________
1 Регламент (ЕО) № 883/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. за координация на 
системите за социално осигуряване 
(ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).
2  COM 2006(0016)

Or. en

Изменение 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква, че принципът на 
равенство между половете не е 
отчетен в достатъчна степен в 
плана за действие на Комисията; 
подчертава, че работникът, 
разглеждан предимно като лице от 
мъжки пол, е от основно значение; 
критикува факта, че въпроси, които 
биха съдействали за независимото и 
свободното движение на жените 
работници, като например 
предоставянето на грижи за децата, 
не са от приоритетно значение;

Or. en

Изменение 7
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да отчетат и да 

4. призовава държавите-членки и 
заинтересованите страни да отчетат и да 
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премахнат пречките пред трудовата 
мобилност на жените, като гарантират:
равен достъп до квалифицирани 
работни места и висши длъжности, 
равно заплащане, гъвкаво работно 
време, съответстващи здравни услуги и 
услуги при отглеждане на деца, 
преносимост на пенсионни права, 
изкореняване на стереотипите, 
основаващи се на пола, и т.н.;

премахнат пречките пред трудовата 
мобилност на жените, като гарантират:
равен достъп до квалифицирани 
работни места и висши длъжности, 
равно заплащане, гъвкаво работно 
време, съответстващи здравни услуги и 
услуги при отглеждане на деца, 
отчитане на отпуска по майчинство 
и отпуска за отглеждане на дете в 
общия трудов стаж, преносимост на 
пенсионни права, изкореняване на лоши 
модели на поведение, основаващи се на 
пола, и т.н.;

Or. pl

Изменение 8
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. препоръчва държавите-членки и 
регионалните и местни органи на 
властта активно да насърчават 
специални програми за заетост, 
обучение, образование, дистанционно и 
чуждоезиково обучение, които да 
създадат за жените по-щадящ трудов 
пазар и да позволят съвместяване на 
професионалния и семейния живот;

5. препоръчва държавите-членки и 
регионалните и местни органи на 
властта активно да насърчават 
специални програми за заетост, 
обучение, образование, дистанционно и 
чуждоезиково обучение, които да 
създадат трудов пазар с по-голяма 
насоченост към потребностите на 
жените и другите членове на 
семействата, и да позволят 
съвместяване на професионалния и 
семейния живот;

Or. pl

Изменение 9
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. препоръчва на Комисията, на 
държавите-членки и на регионалните 
и местните органи да оценят във 
възможно най-кратки срокове 
степента и въздействието на 
мобилността на работниците върху 
децата, които за определен период от 
време не са придружили своите 
родители до местоположението на 
тяхната работа, и да предложат 
подходящи решения за тези 
ситуации;

Or. ro
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