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Изменение 1
Anna Záborská

Проектостановище
Позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид своята резолюция 
от 13 октомври 2005 г. относно 
жените и бедността в Европейския 
съюз1,

Or. fr

Изменение 2
Anna Záborská

Проектостановище
Позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид своята резолюция 
от [...] февруари 2009 г. относно 
преодоляване на дискриминацията на 
основата на пола и солидарност 
между поколенията2,

Or. fr

Изменение 3
Gabriela Creţu

Проектостановище
Съображение А (ново)

                                               
1 ОВ C 233 E, 28.9.2006 г., стp. 130.
2 Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)[...].
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Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че съгласно член 
2 от Договора за ЕО солидарността и 
равенството между мъжете и 
жените са сред основополагащите 
ценности на Европейския съюз и е 
отговорност на Комисията и на 
държавите-членки да гарантират 
спазването на правата на жените и 
улесняването на участието на всички 
членове на обществото в 
икономическия и социалния живот,

Or. en

Изменение 4
Gabriela Creţu

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че бедността е 
нарушение на правата на човека и 
борбата с нея трябва да бъде 
приоритет, като се обърне специално 
внимание на жените, които, поради 
своята икономическа зависимост 
(много от тях са неплатени 
работници в семейството), 
продължаващата разлика в 
заплащането на пазара на труда и 
факта, че много от тях са самотни 
родители и възрастни, са изложени 
на по-голям риск от бедност в 
сравнение с мъжете,

Or. en
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Изменение 5
Gabriela Creţu

Проектостановище
Съображение В (ново)

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че 
инвестирането в равенството между 
половете предполага работа за 
извеждане на бедните жени от 
състоянието на бедност, 
намалявайки по този начин 
опасността от предаване на 
бедността на следващите поколения,

Or. en

Изменение 6
Gabriela Creţu

Проектостановище
Съображение Г (ново)

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че важни 
области като мобилността на труда, 
на познанията и на здравните услуги 
въздействат на живота на жените 
по различен начин в сравнение с 
мъжете,

Or. en

Изменение 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва представянето на 1. отбелязва представянето на 
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обновената социална програма от страна 
на Комисията, позволяваща развитието 
да напредне още повече и да позволи 
по-целенасочен и интегриран подход на 
социалната политика, като мобилизира 
областите на заетостта, равните 
възможности, образованието, 
здравеопазването и информационното 
общество, и се надява, че това ще 
допринесе за напредък в равенството 
между половете като се създадат 
повече и по-добри работни места и в 
усилията в борбата срещу бедността, 
дискриминацията и социалното 
изключване;

обновената социална програма от страна 
на Комисията, позволяваща развитието 
да напредне още повече и да позволи 
по-целенасочен и интегриран подход на 
социалната политика, като мобилизира 
областите на заетостта, равните 
възможности, образованието, 
здравеопазването и информационното 
общество, и се надява, че това ще 
допринесе за напредък по отношение
равенството между мъжете и жените,
като се създадат повече и по-добри 
работни места и в усилията в борбата 
срещу бедността, дискриминацията и 
социалната изолация;

Or. en

Изменение 8
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява дълбокото си съжаление, 
че обновената социална програма не 
поставя жените сред приоритетите 
на Комисията и призовава Комисията 
да включи правата на жените във 
всички ключови области на действие, 
така че изрично да се вземе предвид 
въздействието на всички действия 
върху жените, за да се избегне 
превръщането им в новата 
експлоатирана класа на 21-ви век; 

Or. en
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Изменение 9
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня нарастването на 
бедността, несигурната работа 
заетост и неравенствата; призовава 
държавите-членки да възприемат 
политики на получаване на 
възнагражденията и пенсиите, които 
ще допринесат за по-голямата 
справедливост при разпределението 
на благата, по-висок стандарт на 
живот на работниците и 
пенсионерите – особено от женски 
пол – и икономическо възстановяване;

Or. en

Изменение 10
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява в частност своето 
съжаление, че в пакета не се съдържа 
преглед на директивата за равното 
заплащане, придружен от неутрална 
спрямо пола система за оценка на 
работата, за да се намалят 
различията в заплащането между 
отделните икономически сектори и 
вътре в тях, както и специални мерки 
за съвместяване на работата и 
семейния живот;

Or. en
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Изменение 11
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. изисква от държавите-членки до 
2010 г. да приравнят 
законодателството относно 
равенството между половете спрямо 
най-високите му стандарти, да 
включат равенството между 
половете във всички области на 
политики, както се изисква от член 3, 
параграф 2 от ДЕО, както и да 
гарантират ефективното 
транспониране и изпълнение на 
Директива 2002/73/ЕО за прилагането 
на принципа на равно третиране на 
мъжете и жените по отношение на 
достъпа до заетост, професионално 
обучение и повишаване, и условията 
на труд;

Or. en

Изменение 12
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1 д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. подчертава, че с оглед новите 
демографски предизвикателства, най-
доброто решение за отрицателните 
последици е да се разгледа 
положението на жените, които 
живеят в бедност, с неравнопоставен 
и неподобаващ достъп до храна, 
подслон, образование, заплащане и без 
възможност да съвместяват 
работата със семейния живот;
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Or. en

Изменение 13
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 1 д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. изисква от Комисията да 
предостави проучвания относно 
въздействието в средносрочен и 
дългосрочен план на различните 
видове мобилност по отношение на 
жените и да предложи мерки за 
смекчаване на отрицателните 
ефекти;

Or. en

Изменение 14
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че интересите и ценностите на 
Европа, сред които и показателите за 
равенство между половете, трябва да 
допринасят за оказване на влияние 
върху решенията, вземани на 
международно равнище;

2. счита, че интересите и ценностите на 
Европа, сред които и показателите за 
спазването на правата на човека, 
трябва да допринасят за оказване на 
влияние върху решенията, вземани на 
международно равнище;

Or. en

Изменение 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. счита, че интересите и ценностите на 
Европа, сред които и показателите за 
равенство между половете, трябва да 
допринасят за оказване на влияние 
върху решенията, вземани на 
международно равнище;

2. счита, че интересите и ценностите на 
Европа, сред които и показателите за 
равенство между половете, трябва да 
допринасят за оказване на влияние 
върху решенията, вземани на 
международно равнище в рамките на 
програмата за осигуряване на 
достойни условия на труд, 
прилагането на основните права и 
международните конвенции, особено 
тези, които засягат работата на 
жените, майките и децата, но също 
така и образованието;

Or. en

Изменение 16
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. заявява повторно, че отхвърля 
предложения от Съвета проект на 
директива относно работното време 
и призовава за оттеглянето на това 
предложение; призовава освен това 
Съветът да се ангажира силно със 
съкращаването на работното време 
без това да води до намаляване на 
заплащането, а държавите-членки –
да координират своите усилия за 
постепенно съкращаване на 
работното време с оглед постигането 
на целта в краткосрочен план за 35-
часова работна седмица; счита, че 
съкращаването на работното време 
без това да води до намаляване на 
заплащането следва да се разглежда 
като друг начин за създаване на 
работни места - особено за жените -
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и за стимулиране на икономиката;

Or. en

Изменение 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че гъвкавостта и сигурността 
трябва да бъдат използвани в полза на 
хората в социално неблагоприятно 
положение, по-специално по отношение 
на жените и възрастните хора; за тази 
цел трябва да бъде възприет балансиран 
подход по отношение на интересите на 
работещите жени, но също и по 
отношение на насърчаването на 
икономическия растеж;

3. счита, че гъвкавостта и сигурността 
трябва да бъдат използвани в полза на 
хората в социално неблагоприятно 
положение, по-специално по отношение 
на жените и възрастните хора, които са 
по-изложени на риск от крайна 
бедност – факт, който се подчертава 
от проучванията на Комисията, за 
тази цел трябва да бъде възприет 
балансиран подход по отношение на 
интересите на работещите жени, но 
също и по отношение на насърчаването 
на икономическия растеж;

Or. en

Изменение 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че гъвкавостта и сигурността 
трябва да бъдат използвани в полза на 
хората в социално неблагоприятно 
положение, по-специално по отношение 
на жените и възрастните хора; за тази 
цел трябва да бъде възприет балансиран 
подход по отношение на интересите на 
работещите жени, но също и по 

3. счита, че гъвкавостта и сигурността 
трябва да бъдат използвани в полза на 
хората в социално неблагоприятно 
положение, по-специално по отношение 
на жените и възрастните хора; за тази 
цел трябва да бъде възприет балансиран 
подход по отношение на интересите на 
работещите, както и на 
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отношение на насърчаването на 
икономическия растеж;

пенсионираните жени, но също и по 
отношение на включването на 
женския потенциал и активното 
допринасяне при насърчаването на 
икономическия растеж;

Or. en

Изменение 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта да се 
прилагат нови стимули за подобрено 
съвместяване между семейния и 
професионалния живот, като на 
жените се предостави пълен пакет 
от социални услуги; 

Or. en

Изменение 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. счита, че премахването на по-
ниските възнаграждения в някои 
предимно „женски” професии е 
предварително условие за 
постигането на нов модел на 
социална справедливост и 
икономическа независимост;

Or. en
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Изменение 21
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че не съществува 
отговор на кризата и на нейните 
последствия без подобряване на 
общественото благосъстояние; 
изисква от държавите-членки да 
засилят социалните функции на 
държавата и системите за социална 
защита, да увеличат публичните 
инвестиции в оборудване, особено в 
яслите и домовете за възрастни, да 
разработят жилищна политика, 
която да гарантира правото на дом за 
всеки, да защитят и развият 
службите за обществено здраве и да 
укрепят държавните училища;

Or. en

Изменение 22
Lívia Járóka

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава значението на 
образованието за социалната политика; 
подчертава необходимостта младите 
хора да се възползват от качествено 
образование за да се изкорени феномена 
на ранното напускане на училище; нещо 
повече - младите хора, и особено 
момичетата и жените, следва да бъдат 
информирани за възможностите, които 
имат на разположение в областта на 
образованието и обучението;

4. подчертава значението на 
образованието за социалната политика; 
подчертава необходимостта младите 
хора да се възползват от качествено 
образование за да се изкорени феномена 
на ранното напускане на училище;
подчертава освен това неотложната 
нужда от борба с училищната 
сегрегация в целия ЕС, нещо повече -
младите хора, и особено момичетата и 
жените, следва да бъдат информирани 
за възможностите, които имат на 
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разположение в областта на 
образованието и обучението;

Or. en

Изменение 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че гъвкавостта и сигурността 
трябва да бъдат използвани в полза на 
хората в социално неблагоприятно 
положение, по-специално по отношение 
на жените и възрастните хора; за тази 
цел трябва да бъде възприет балансиран 
подход по отношение на интересите на 
работещите жени, но също и по 
отношение на насърчаването на 
икономическия растеж;

4. подчертава значението на 
образованието за социалната политика; 
подчертава необходимостта младите 
хора да се възползват от качествено 
образование за да се изкорени феномена 
на ранното напускане на училище; нещо 
повече - младите хора, и особено 
момичетата и жените, следва да бъдат 
информирани за възможностите, които 
имат на разположение в областта на 
образованието и обучението; приканва 
Комисията да направи нова крачка 
напред в областта на обучението през 
целия живот като приеме мерки за 
насърчаване равенството между 
мъже и жени, примерно чрез 
предлагане на нови умения (напр. 
използване на нови технологии), за да 
се позволи повторната интеграция на 
жените на пазара на труда;

Or. en

Изменение 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. насърчава засилването на диалога със 
социалните партньори, която да доведе 
до подобряване на отпуските за 
отглеждане на деца; приветства новите 
предложения на Комисията относно 
отпуска по майчинство и правата на 
самонаетите лица;

5. насърчава засилването на диалога със 
социалните партньори, която да доведе 
до подобряване на отпуските за 
отглеждане на деца; приветства новите 
предложения на Комисията относно 
отпуска по майчинство и правата на 
самонаетите лица; подчертава 
нуждата на жените да се гарантира 
възможността за повторна 
интеграция на пазара на труда и 
поради това призовава Комисията за 
ефективното й насърчаване;

Or. en

Изменение 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава важността на 
участието на жените на пазара на 
труда както като работодатели, 
така и като служители, с оглед 
постигането на целите на ЕС в 
областта на заетостта и 
социалните въпроси, и най-вече 
социалното включване, както и 
прираста и благосъстоянието; 
подчертава, че следва да се дадат 
възможности на жените, за да 
развият получените от тях 
квалификации и да се приложат на 
практика техните образование и 
обучение; все пак, подчертава 
нуждата на жените да се 
предоставят опции, които улесняват 
по-добрата организация на семейния и 
личния живот; 
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Or. en

Изменение 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията активно да 
насърчава женското 
предприемачество, което ще им 
позволи по-добре да съчетаят 
семейния и професионален живот; 
призовава Комисията да гарантира 
гъвкавостта на законодателните 
предложения, така че да се избегнат 
административни и финансови 
тежести, които биха могли да 
възпрат инициативите на жените в 
областта на предприемачеството; 

Or. en

Изменение 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

6a. приканва Комисията да комбинира 
обновената социална програма с други 
инициативи като Европейския пакт 
за равенство между половете, 
Европейския младежки пакт и 
Европейския алианс за семействата, 
така че необлагодетелстваните 
социални групи да имат по-добър 
достъп до социалните блага;

Or. en
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Изменение 28
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че най-бедните жени 
трябва да бъдат първите партньори 
при проектирането, прилагането и 
оценката на политиките на 
обновената социална програма, тъй 
като жените в положение на крайна 
бедност трябва да поемат своите 
роля и отговорности, включително 
майчински, подобно на останалите 
жени, както и да срещат същите 
радости, да изпитват същите 
стремежи и тревоги, същите тревоги 
и съмнения, но в много по-тежки 
материални условия от 
мнозинството жени;

Or. fr

Изменение 29
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б счита, че единствената работа не 
съставлява достатъчна защита 
срещу крайната бедност и че повече 
жени, отколкото мъже, работят за 
по-ниски заплати, особено поради 
сегрегацията в областта на 
заетостта, като същевременно 
социалната помощ също не предпазва 
от крайната бедност;
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Or. fr

Изменение 30
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. счита, че крайната бедност на 
жените и последващата социална 
изолация не могат да бъдат 
премахнати без да се вземе предвид 
ролята на мъжете в отворения 
метод на координация и в 
националните планове за прилагане 
на обновената социална програма;

Or. fr

Изменение 31
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. подчертава, че крайната бедност 
и последващата социална изолация не 
могат да бъдат възприемани 
единствено като цифрово изражение 
и икономически стойности, а 
разглеждането им трябва да включва 
и гражданско измерение и измерение 
на правата на човека; признава, че 
принципът на свободното движение 
на капитали и на стоки сам по себе си 
не позволява премахването на 
бедността и на хроничната бедност 
(особено, когато последната е 
трайна) и че крайната бедност 
представлява лишаване от 
възможности и не разрешава 
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същинско участие в живота на 
общността, правейки засегнатите 
от нея безразлични към 
обкръжаващата ги среда;

Or. fr

Изменение 32
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. изисква засилването на всички 
равнища на процеса на вземане на 
решения на тясното партньорство с 
най-бедните жени и семейства, така 
че от техния опит да се извлекат 
мерките и средствата, които да 
позволят ефикасната борба с 
хроничната бедност и последващата 
социална изолация; изисква, за да 
стане възможно горепосоченото
партньорство, всички засегнати 
институции да адаптират 
отворения метод на координация и 
оперативната рамка на обновената 
социална програма към нуждите на 
жените в положение на крайна 
бедност;

Or. fr

Изменение 33
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 е (нов)

Проектостановище Изменение

5е. приканва държавите-членки при 
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прилагането на обновената социална 
програма да приемат допълнителни
мерки за подпомагане, по-специално за 
работещите майки в семейства с 
един родител или в многодетни 
семейства, като им предоставят 
благоприятни условия за намиране на 
форми на заетост с гъвкаво работно 
време, така че да могат да се справят 
с нарастващите семейни 
задължения;

Or. fr

Изменение 34
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 ж (нов)

Проектостановище Изменение

5ж. отдава почит на ежедневната 
борба на най-бедните жени срещу 
мизерията и приветства 
доброволните ангажираност на 
гражданите, които ги придружават и 
подпомагат  като придаващи 
значителна подкрепа за прилагането 
на обновената социална програма; 
приветства ангажираността на 
неправителствени организации 
(НПО) като „Caritas internationalis” 
или „ATD Quart Monde”, които 
трайно са се ангажирали с най-
необлагодетелстваните слоеве на 
населението, както и европейските 
мрежи на НПО в социалния сектор;

Or. fr
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Изменение 35
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 з (нов)

Проектостановище Изменение

5з. приканва, на всички равнища на 
вземане на решения, отговорните за 
прилагането на обновената социална 
програма институции да възприемат 
същото определение за бедност като 
приетото от Парламента във 
всичките му резолюция относно 
спазването на основните права в 
Съюза: несигурност е липсата на един 
или повече елементи на сигурност, и 
по-специално на заетостта, които 
позволяват на индивидите и 
семействата да поемат своите 
професионални, семейни и социални 
задължения, както и да се ползват от 
своите основни права. Последващата 
несигурност може да бъде повече или 
по-малко значима и да има различни 
по своята тежест последствия, 
включително безвъзвратни. Тя води до 
голяма бедност, когато засяга 
няколко области на съществуването, 
когато има траен характер и когато 
компрометира шансовете отново да 
се поемат отговорности и със 
собствени сили да се възвърнат 
личните права;

Or. fr

Изменение 36
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 5 и (нов)
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Проектостановище Изменение

5и. подчертава важността на 
Европейския икономически и социален 
комитет за структурирания 
социален диалог в рамките на 
обновената социална програма и го 
приканва да продължи да приема 
европейските народни университети 
„Quart Monde”, където от 1989 г. 
насам се състои същински диалог 
между най-бедните граждани и 
служителите на Съюза, на избраните 
представители на всички равнища и 
на представителите на 
организираното гражданско 
общество, с конкретното намерение 
на най-необлагодетелстваните 
граждани да се позволи да споделят 
своята гледна точка и да допринесат 
за борбата с мизерията, което 
представлява конкретен пример за 
добра практика на европейско 
равнище по отношение прилагането 
на обновената социална програма;

Or. fr
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