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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисията по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Член 2 - точка в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Сближаване ― Подкрепа за 
развитието на едно по-сплотено 
общество чрез повишаване на 
общественото съзнание по отношение 
на всеобщата полза от общество, в което
бедността е ликвидирана и никой не е 
осъден да живее в изолация. 
Европейската година трябва да поощри 
общество, което поддържа и развива 
качеството на живот, социалното 
благополучие и равните възможности за 
всички без оглед на техния произход, 
като осигури устойчиво развитие и 
солидарност между поколенията и вътре 
в тях, както и съгласуваност на 
политиката с дейността на ЕС в целия 
свят.

в) Сближаване ― Подкрепа за 
развитието на едно по-сплотено 
общество чрез повишаване на 
общественото съзнание по отношение 
на всеобщата полза от общество, в което 
бедността е ликвидирана и никой не е 
осъден да живее в изолация. 
Европейската година трябва да поощри 
общество, което поддържа и развива 
качеството на живот, социалното 
благополучие и равните възможности за 
всички без оглед на техния произход и 
пол, като осигури устойчиво развитие и 
солидарност между поколенията и вътре 
в тях, както и съгласуваност на 
политиката с дейността на ЕС в целия 
свят.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При провеждане на Европейската 
година се вземат предвид различните 
начини, по които жените и мъжете 

При провеждане на Европейската 
година се вземат предвид различните 
начини, по които жените и мъжете 
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понасят бедността и социалното 
изключване.

понасят бедността и социалното 
изключване, както и съображенията, 
свързани с равенството между 
мъжете и жените, при прилагането 
и оценяването на дейностите й.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка създава
„Национален изпълнителен орган“, 
който да организира участието ѝ в 
Европейската година и да осигури 
съгласуване на национално равнище. 
Националният изпълнителен орган 
отговаря за определянето на 
националната програма и приоритетите 
за Европейската година и за подбора на 
отделните действия, които да бъдат 
предложени за финансиране от 
Общността. Националната стратегия и 
приоритетите за Европейската година се 
разработват в съответствие с изброените 
в член 2 цели.

1. Всяка държава-членка създава 
„Национален изпълнителен орган“, 
който да организира участието ѝ в 
Европейската година и да осигури 
съгласуване на национално равнище. 
Националният изпълнителен орган 
отговаря за определянето на 
националната програма и приоритетите 
за Европейската година и за подбора на 
отделните действия, които да бъдат 
предложени за финансиране от 
Общността. Националната стратегия и 
приоритетите за Европейската година се 
разработват в съответствие с изброените 
в член 2 цели и принципа на
равнопоставеност на половете в 
съответствие с член 4.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Дейностите на местно, регионално 
или национално равнище могат да бъдат 

2. Дейностите на местно, регионално 
или национално равнище могат да бъдат 
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съфинансирани от общия бюджет на 
Европейския съюз до не повече от 50 %
от общите допустими разходи за 
дейностите, изпълнявани в съответствие 
с процедурата, установена в част ІІ на 
приложението.

съфинансирани от общия бюджет на 
Европейския съюз до не повече от 80 %
от общите допустими разходи за 
дейностите, изпълнявани в съответствие 
с процедурата, установена в част ІІ на 
приложението.

Or. en

Justification

To vote in block with AM 6

Изменение 5

Предложение за решение
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Решенията за финансиране на 
дейностите съгласно член 8, параграф 1, 
и член 8, параграф 2, се приемат от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 7, 
параграф 2.

1. Решенията за финансиране на 
дейностите съгласно член 8, параграф 1, 
и член 8, параграф 2, се приемат от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 7, 
параграф 2, като се спазва принципът 
на равнопоставеност на половете в 
съответствие с член 4.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение - част II - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дейностите на местно, регионално 
или национално равнище може да се 
получи право за финансиране от 
бюджета на Общността до не повече от 
50 % от общите допустими разходи за 
една участваща страна. Националното 

За дейностите на местно, регионално 
или национално равнище може да се 
получи право за финансиране от 
бюджета на Общността до не повече от 
80 % от общите допустими разходи за 
една участваща страна. Националното 
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съфинансиране трябва да допълва 
финансирането от ЕС с най-малко 50 %
от публични или частни източници. 
Когато правят подбор на дейностите, 
националните изпълнителни органи ще 
имат свободата да решават дали и на 
какво равнище да подават заявка за 
съфинансиране от организацията, 
отговаряща за изпълнението на 
отделните дейности.

съфинансиране трябва да допълва 
финансирането от ЕС с най-малко 20 %
от публични или частни източници. 
Когато правят подбор на дейностите, 
националните изпълнителни органи ще 
имат свободата да решават дали и на 
какво равнище да подават заявка за 
съфинансиране от организацията, 
отговаряща за изпълнението на 
отделните дейности.

Or. en

Justification

To vote in block with AM 4
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