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Изменение 1
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подкрепя трайния стремеж на новите 
програми към премахване на бариерите 
пред заетостта, по-специално за жените, 
младите хора, хората с увреждания, 
възрастните хора и 
нискоквалифицираните работници, но 
отбелязва, че целта за по-висока степен 
на заетост при жените далеч не е 
постигната;

1. подкрепя трайния стремеж на новите 
програми към премахване на бариерите 
пред заетостта, по-специално за жените, 
и особено  жените от селските 
райони,  младите хора, хората с 
увреждания, възрастните хора и 
нискоквалифицираните работници, но 
отбелязва, че целта за по-висока степен 
на заетост при жените далеч не е 
постигната;

Or. ro

Изменение 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че в регламентите за 
структурните фондове се посочва, че 
държавите-членки и Комисията 
гарантират насърчаването на 
равенството между жените и 
мъжете и включването на 
перспективата за равенството 
между половете на различните етапи 
от прилагането на фондовете;

Or. es
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Изменение 3
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за оперативни програми за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, които се справят с 
дискриминацията и насърчават равно 
третиране и равни възможности за жени 
и мъже на работното място и в 
обществото с оглед повишаване на 
обществената осведоменост по тези 
въпроси;  

2. призовава за оперативни програми за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, които се справят с 
дискриминацията и насърчават равно 
третиране и равни възможности за жени 
и мъже на работното място и в 
обществото с оглед повишаване на 
обществената осведоменост по тези 
въпроси и също така улесняване 
постигането на тези цели;  

Or. ro

Изменение 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за оперативни програми за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, които се справят с 
дискриминацията и насърчават равно 
третиране и равни възможности за жени 
и мъже на работното място и в 
обществото с оглед повишаване на 
обществената осведоменост по тези 
въпроси;  

2. призовава за оперативни програми за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, които се справят с 
дискриминацията и насърчават равно 
третиране, заплащане и равни 
възможности за жени и мъже на 
работното място и в обществото, 
насърчаване на предприемачеството 
сред жените, улесняване участието 
на жените в процеса на вземане на 
решения и насърчаване присъствието 
на жените в научните, академичните 
и технологичните среди; в 
оперативните програми следва също 
така да се предвидят кампании за 
повишаване на осведомеността сред 
широката общественост, обмен на 
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добри практики, диалог с гражданите 
и инициативи за публично-частно 
партньорство;

Or. es

Изменение 5
Zita Pleštinská

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава за оперативни програми за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, които се справят с 
дискриминацията и насърчават равно 
третиране и равни възможности за жени 
и мъже на работното място и в 
обществото с оглед повишаване на 
обществената осведоменост по тези 
въпроси;  

2. призовава в оперативните програми 
да се спазват целите за 
равнопоставеност между мъжете и 
жените, които се справят с 
дискриминацията и насърчават равно 
третиране и равни възможности за жени 
и мъже на работното място и в 
обществото с оглед повишаване на 
обществената осведоменост по тези 
въпроси;  

Or. en

Изменение 6
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подкрепя мерките, насърчавани от 
Европейския социален фонд и 
програмата ПРОГРЕС за периода 
2007-2013 г., с които се подобрява 
положението на жените на пазара на 
труда и се подпомага премахването 
на дискриминацията;

Or. es
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Изменение 7
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографското предизвикателство, 
тези програми следва също така да 
бъдат насочени към съчетаването на 
семейния и професионалния живот; 

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографския упадък в рамките на 
разширения Съюз, тези програми 
следва също така да бъдат насочени към 
съчетаването на семейния и 
професионалния живот; 

Or. ro

Изменение 8
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат 
насочени към съчетаването на семейния 
и професионалния живот; 

3. подчертава, че с оглед осигуряване на 
необходимите условия за балансирано 
участие на жените и мъжете в 
публичната и частната сфера и 
същевременно посрещане на 
демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат 
насочени към съчетаването на семейния 
и професионалния живот, включително 
и дейности за подпомагане на детски 
заведения и подобряване на 
инфраструктурата; 

Or. de
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Изменение 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат 
насочени към съчетаването на семейния 
и професионалния живот; 

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат 
насочени към съчетаването на семейния 
и професионалния живот;  в тази 
връзка изтъква, че е необходимо да се 
подобри предлагането, качеството и 
достъпа до услуги за гледане на деца и 
услуги, свързани с полагането на 
грижи за хора, които не могат да се 
обслужват самостоятелно, в 
съответствие с целите от 
Барселона;

Or. es

Изменение 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат 
насочени към съчетаването на семейния 
и професионалния живот; 

3. подчертава, че с оглед посрещане на 
демографското предизвикателство, тези 
програми следва също така да бъдат 
насочени към съчетаването на семейния 
и професионалния живот и към 
полагането на грижи за възрастните 
хора, хронично болните хора и 
лицата с увреждания; 

Or. fr
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Изменение 11
Zita Pleštinská

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя "принципа на 
партньорство", който Комисията 
прилага във всички фази на политиката 
на сближаване, и призовава Комисията 
да включи местните и национални 
организации на жени  във всички етапи 
на преговори и изпълнение;

4. подкрепя "принципа на 
партньорство", който Комисията 
прилага в политиката на сближаване, и 
призовава Комисията да включи 
местните и национални организации на 
жени  в своите преговори и 
изпълнение;

Or. en

Изменение 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите-членки да 
информират обстойно местните органи, 
неправителствените организации и 
организациите на жени за 
възможностите за финансиране в 
рамките на новия програмен период 
2007-2013 г.;

5. призовава държавите-членки да 
информират обстойно гражданите,
местните органи, неправителствените 
организации и организациите на жени за 
възможностите за финансиране на 
всички проекти в рамките на новия 
програмен период 2007-2013 г.;

Or. fr

Изменение 13
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
гарантират, че прекалени 
административни пречки не 
възпират неправителствените 
организации да кандидатстват за 
финансиране на проекти, по-
специално проекти за подпомагане на 
жени в икономически неизгодно 
положение и жени, които са жертви 
на насилие или мъчения;  

заличава се

Or. de

Изменение 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
гарантират, че прекалени 
административни пречки не възпират 
неправителствените организации да 
кандидатстват за финансиране на 
проекти, по-специално проекти за 
подпомагане на жени в икономически 
неизгодно положение и жени, които са 
жертви на насилие или мъчения;  

6. призовава държавите-членки да 
гарантират, че прекалени 
административни пречки не възпират 
неправителствените организации да 
кандидатстват за финансиране на 
проекти, по-специално проекти за 
подпомагане на жени в икономически 
неизгодно положение, жени 
имигрантки, жени от етническите 
малцинства, жени с увреждания, 
жени с лица на тяхна издръжка и 
жени, които са жертви на насилие или 
мъчения;  

Or. es
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Изменение 15
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите-членки да се 
въздържат от прекалено забавяне на 
възстановяването на разходи за 
изпълнени проекти, като отбелязва, че 
неплатежоспособността, до която води 
подобна практика, често пречи на 
получателите - главно местни органи и 
организации с нестопанска цел, да се 
занимават с по-нататъшни 
дейности. 

7. призовава държавите-членки да се 
въздържат от прекалено забавяне на 
възстановяването на разходи за 
изпълнени проекти, като отбелязва, че 
неплатежоспособността, до която води 
подобна практика, често пречи на 
получателите - главно местни органи и 
организации с нестопанска цел, да 
продължават да осъществяват 
дейности, специфични за тяхната 
сфера на дейност. 

Or. ro

Изменение 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите-членки, при 
планирането и прилагането на 
стратегически проекти да отчитат 
потребностите на жените, на 
семействата, и по-специално 
самотните родители и 
многочленните семейства, лицата с 
увреждания и уязвимите групи в 
географски и социално 
необлагодетелствани райони.

Or. fr
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Изменение 17
Christa Prets

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите-членки при 
всички проекти по линия на 
структурните фондове да вземат 
предвид въздействието върху жените 
и въпросите за равенството между 
половете.

Or. de
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