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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Прегледът на националните 
програми за реформа на държавите-
членки, които се съдържа в Доклада на 
Комисията за годишния напредък и в 
проекта на Съвместния доклад за 
заетостта, показва, че държавите-членки 
трябва да продължат да полагат усилия 
в следните приоритетни области:

(2) Прегледът на националните 
програми за реформа на държавите-
членки, които се съдържа в Доклада на 
Комисията за годишния напредък и в 
проекта на Съвместния доклад за 
заетостта, показва, че държавите-членки 
трябва да продължат да полагат усилия 
в следните приоритетни области:

– привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила и
модернизиране на системите за 
социална защита,

– привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила, 
модернизиране на системите за 
социална защита и приемане на 
цялостен подход по отношение на 
равенството между половете и 
недискриминацията,

– подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията, както и

– подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията, както и

– увеличаване на инвестициите в 
човешки капитал посредством по-добро 
образование и обучение.

– увеличаване на инвестициите в 
човешки капитал посредством по-добро 
образование и обучение.

Or. fr
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Изменение 2

Предложение за решение
Приложение – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Пълната заетост: Постигането на 
пълна заетост и намаляване на 
безработицата и неактивността чрез 
увеличаване търсенето и предлагането 
на работна сила чрез прилагане на 
подхода за съчетаване на гъвкавост и 
сигурност е от съществено значение за 
устойчивостта на икономическия растеж 
и укрепването на социалната 
сплотеност. За това са необходими 
политики, които едновременно работят 
по гъвкавостта на пазарите на труда, 
организацията на труда и 
трудовоправните отношения и по 
сигурността — социална и на трудовата 
заетост;

– Пълната заетост:  Постигането на 
пълна заетост и намаляване на 
безработицата и неактивността чрез 
увеличаване търсенето и предлагането 
на работна сила чрез прилагане на 
подхода за съчетаване на гъвкавост и 
сигурност е от съществено значение за 
устойчивостта на икономическия растеж 
и укрепването на социалната 
сплотеност. За това са необходими 
политики, които едновременно работят 
по гъвкавостта на пазарите на труда, 
организацията на труда и 
трудовоправните отношения, по-
специално с оглед съвместяването на 
семейния живот и служебните 
задължения, сигурността — социална и 
на трудовата заетост;

Or. fr

Изменение 3

Предложение за решение
Приложение – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Подобряване на качеството и 
производителността на работа:
Усилията да се повиши равнището на 
заетост включват и подобряването на 
привлекателността на работните места, 
качеството на работа и нарастването на 
производителността на труда, както и 
намаляване на сегментирането на 
пазара на труда и дела на т.нар.
„работещи бедни“. Необходимо е да се 
постигне съответствие между 

– Подобряване на качеството и 
производителността на работа: 
Усилията да се повиши равнището на 
заетост включват и подобряването на 
привлекателността на работните места, 
качеството на работа и нарастването на 
производителността на труда, както и 
намаляване на сегментирането на 
пазара на труда, равнището на 
несигурни работни места и дела на 
т.нар. „работещи бедни“.  Необходимо е 
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качеството на работа, 
производителността и заетостта;

да се постигне съответствие между 
качеството на работа, 
производителността и заетостта;

Or. fr

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение – алинея 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Засилване на социалното и 
териториално сближаване: Необходими 
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалното приобщаване, 
за преборване с бедността, особено сред 
децата, за предотвратяване на 
изключването от пазара на труда и 
подкрепа на интегрирането в заетостта 
на хора в неравностойно положение, 
както и за намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони. Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалното 
приобщаване.

– Засилване на социалното и 
териториално сближаване:  Необходими 
са решителни действия за насърчаване и 
ускоряване на социалното приобщаване, 
за преборване с бедността, особено сред 
семействата с един родител, за 
предотвратяване на изключването от 
пазара на труда и подкрепа на 
интегрирането в заетостта на хора в 
неравностойно положение, както и за 
намаляване на регионалните 
несъответствия по отношение на 
заетостта, безработицата и 
производителността на труда, особено в 
изоставащите райони.  Необходимо е 
засилено взаимодействие с Открития 
метод на координация относно 
социалната закрила и социалното 
приобщаване.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за решение
Приложение – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съществени за напредъка са 
осигуряването на равните възможности 

Съществени за напредъка са 
осигуряването на равните възможности 
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и борбата с дискриминацията. Във всяко 
предприето действие трябва да се 
насърчава равенството на половете и 
третирането на пола наред с другите 
основни водещи фактори. Трябва да се 
обърне специално внимание за 
значителното намаляване на всички 
пропуски на пазара на труда по 
отношение на неравнопоставеността 
между половете в съответствие с 
Европейския пакт за равенство между 
половете. Това ще подпомогне 
държавите-членки да се справят с 
демографския спад. Като част от един 
нов подход към поколенията следва да 
се отдели особено внимание на 
положението на младите хора, на 
изпълнението на Европейския пакт за 
младежта и на насърчаването на достъпа 
до заетост през цялата трудоспособна 
възраст. Особено внимание трябва да се 
отдели и на значителното намаляване на 
несъответствията в заетостта за хората в 
неравностойно положение, включително 
хората с увреждания, както и между 
гражданите от Европейския съюз и тези 
от трети страни във връзка с 
постигането на всякакви национални 
цели.

и борбата с дискриминацията.  Във 
всяко предприето действие трябва да се 
насърчава равенството на половете и 
третирането на пола наред с другите 
основни водещи фактори.  Трябва да се 
обърне специално внимание за 
значителното намаляване на всички 
пропуски на пазара на труда по 
отношение на неравнопоставеността 
между половете в съответствие с 
Европейския пакт за равенство между 
половете, по-специално чрез стриктно 
прилагане на европейските директиви 
относно равното третиране.  Това ще 
подпомогне държавите-членки да се 
справят с демографския спад.  Като част 
от един нов подход към поколенията 
следва да се отдели особено внимание 
на положението на младите хора, на 
изпълнението на Европейския пакт за 
младежта и на насърчаването на достъпа 
до заетост през цялата трудоспособна 
възраст.  Особено внимание трябва да се 
отдели и на значителното намаляване на 
несъответствията в заетостта за хората в 
неравностойно положение, включително 
хората с увреждания, както и между 
гражданите от Европейския съюз и тези 
от трети страни във връзка с 
постигането на всякакви национални 
цели.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение – алинея 6 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по-големи инвестиции в човешки 
ресурс за подобряване на образованието 
и компетенциите.

– по-големи инвестиции в човешки 
ресурс за подобряване на образованието 
и компетенциите и насърчаване на 
разнообразието от възможности за 
избор на професия с оглед увеличаване 



PA\707864BG.doc 7/12 PE402.557v01-00

BG

способността на мъжете и жените 
за намиране на работа в хода на 
трудовия им живот.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повишаването на равнищата на заетост 
е най-ефективното средство за 
генериране на икономически растеж и 
насърчаване на икономики с по-широк 
социален обхват, като едновременно се 
осигурява защитна мрежа за тези, които 
са неспособни да работят.
Насърчаването на подход към работата, 
основан на жизнения цикъл, и 
модернизиране на системите за 
социална защита за осигуряване на 
тяхната адекватност, финансовата 
устойчивост и в съответствие с 
променящите се потребности на 
обществото стават все по-необходими 
във връзка с очакваното намаляване на 
населението в трудоспособна възраст.
Необходимо е да се отделя специално 
внимание за справяне с повтарящите се 
несъответствия в заетостта между жени 
и мъже, както и за повишаване на 
равнището на заетост на по-възрастните 
работници и младежи като част от нов 
подход към поколенията, както и за 
насърчаване на активното приобщаване 
на тези хора, които са най-изолирани от 
пазара на труда. Необходими са активни 
дейности за подобряване на 
положението на младите хора на пазара 
на труда и за значително намаляване на 
безработицата сред младежите, чиито 
средни стойности са два пъти по-високи 
от цялостното равнище на безработица.

Повишаването на равнищата на заетост 
е най-ефективното средство за 
генериране на икономически растеж и 
насърчаване на икономики с по-широк 
социален обхват, като едновременно се 
осигурява защитна мрежа за тези, които 
са неспособни да работят.  
Насърчаването на подход към работата, 
основан на жизнения цикъл, и 
модернизиране на системите за 
социална защита за осигуряване на 
тяхната адекватност, финансовата 
устойчивост и в съответствие с 
променящите се потребности на 
обществото стават все по-необходими 
във връзка с очакваното намаляване на 
населението в трудоспособна възраст.  
Необходимо е да се отделя специално 
внимание за справяне с повтарящите се 
несъответствия в заетостта между жени 
и мъже, както и за повишаване на 
равнището на заетост на по-възрастните 
работници и младежи като част от нов 
подход към поколенията, както и за 
насърчаване на активното приобщаване 
на тези хора, които са най-изолирани от 
пазара на труда, по-специално лицата 
–  жертви на различни видове 
дискриминация.  Необходими са 
активни дейности за подобряване на 
положението на младите хора на пазара 
на труда и за значително намаляване на 
безработицата сред младежите, чиито 
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средни стойности са два пъти по-високи 
от цялостното равнище на безработица.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение – раздел 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трябва да се създадат подходящи 
условия за подпомагане напредъка в 
областта на заетостта независимо дали 
при първо назначаване, връщане на 
работа след прекъсване или желанието 
за удължаване на трудовия живот.
Качеството на работните места, 
включително заплащането и другите 
придобивки, условията на труд, 
сигурността на работното място, 
достъпът до учене през целия живот и 
перспективите за професионална 
кариера са решаващи за подхода на 
съчетаване на гъвкавост и сигурност, 
така както и подкрепата и поощренията, 
произтичащи от системата за социална 
защита. За да се поощри подхода към 
работата, основан на жизнения цикъл, и 
да се популяризира съчетаването на 
работата с личния живот, е необходимо 
да се предоставят политики, насочени 
към грижите за децата. Осигуряването 
до 2010 г. на грижи за деца, обхващащи 
най-малко 90 % от децата между три 
години и задължителната възраст за 
започване на училище, и за 33 % от 
децата под тригодишна възраст, е 
полезен сравнителен показател.
Повишаването на средното равнище на 
заетост на родителите, особено на 
самотните родители, изисква мерки за 
подкрепа на семействата. По-специално 
държавите-членки трябва да отчетат 
специалните потребности на самотните 

Трябва да се създадат подходящи 
условия за подпомагане напредъка в 
областта на заетостта независимо дали 
при първо назначаване, връщане на 
работа след прекъсване или желанието 
за удължаване на трудовия живот. 
Качеството на работните места, 
включително заплащането и другите 
придобивки, условията на труд, 
сигурността на работното място, 
достъпът до учене през целия живот и 
перспективите за професионална 
кариера са решаващи за подхода на 
съчетаване на гъвкавост и сигурност, 
така както и подкрепата и поощренията, 
произтичащи от системата за социална 
защита.  За да се поощри подхода към 
работата, основан на жизнения цикъл, и 
да се популяризира съчетаването на 
работата с личния живот, е необходимо 
да се предоставят политики, насочени 
към грижите за децата.  Осигуряването 
до 2010 г. на грижи за деца, обхващащи 
най-малко 90 % от децата между три 
години и задължителната възраст за 
започване на училище, и за 33 % от 
децата под тригодишна възраст, е 
показател от първостепенно значение.  
Повишаването на средното равнище на 
заетост на родителите, особено на 
самотните родители, изисква мерки за 
подкрепа на семействата.  По-специално 
държавите-членки трябва да отчетат 
специфичните потребности на 
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родители и семействата с много деца.
Освен това, за да се увеличи трудовият 
живот, ще се наложи средната 
ефективна възраст за излизане от пазара 
на труда към 2010 г. да бъде увеличена 
на равнище ЕС с пет години (спрямо 
59,9 през 2001 г.). Държавите-членки 
трябва също да прилагат мерки за 
здравна защита, за превенция и 
насърчаване на здравословния начин на 
живот с цел да намалят тежестта на 
заболяванията, да повишат 
продуктивността на труда и да удължат 
трудовия живот.

самотните родители, семействата с 
много деца и семействата, които се 
грижат за лица в напреднала възраст 
или с увреждания.  Освен това, за да се 
увеличи трудовият живот, ще се наложи 
средната ефективна възраст за излизане 
от пазара на труда към 2010 г. да бъде 
увеличена на равнище ЕС с пет години 
(спрямо 59,9 през 2001 г.).  Държавите-
членки трябва също да прилагат мерки 
за здравна защита, за превенция и 
насърчаване на здравословния начин на 
живот с цел да намалят тежестта на 
заболяванията, да повишат 
продуктивността на труда и да удължат 
трудовия живот.

Or. fr

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение – насока 18 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- подновен стремеж за създаване на 
възможности за заетост на младите хора 
и намаляване на безработицата сред 
младежите, както се призовава в 
Европейския пакт за младежта,

- подновен стремеж за създаване на 
възможности за заетост на младите хора 
и намаляване на безработицата сред 
младежите, както се призовава в 
Европейския пакт за младежта, като 
същевременно се води борба срещу 
дискриминацията на основание пол;

Or. fr

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение – насока 18 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- модернизиране на системите за - модернизиране на системите за 
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социална защита, пенсионната система 
и системата на здравно осигуряване, и 
осигуряващи тяхната социална 
адекватност, финансова устойчивост и 
съответствие с променящите се нужди, 
така че да се подпомога 
професионалната дейност и подкрепа 
на участието в заетост и по-дългия 
трудов живот.

социална защита, пенсионната система 
и системата на здравно осигуряване, и 
осигуряващи тяхната социална 
адекватност, финансова устойчивост и 
съответствие с променящите се нужди, 
така че да се подпомога 
професионалната дейност и 
икономическата независимост и да се 
подкрепя участието в заетост и по-
дългия трудов живот.

Or. fr

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение – насока 19 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- създаване на нови източници за 
разкриване на работни места
ориентирани към физическите лица и 
бизнеса, особено на местно равнище.

- създаване на нови източници за 
разкриване на работни места 
ориентирани към физическите лица и 
бизнеса, особено на местно равнище, 
посредством повишаване на 
социалната значимост на тези 
сектори.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение – насока 20 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- модернизация и укрепване на 
институциите на пазарите на труда —
особено на службите по заетостта, с 
оглед осигуряване на по-голяма 
прозрачност на възможностите за 
заетост и обучение на национално и 
европейско равнище,

- модернизация и укрепване на 
институциите на пазарите на труда —
особено на службите по заетостта, с 
оглед осигуряване на по-голяма 
прозрачност на възможностите за 
заетост и обучение на национално и 
европейско равнище и зачитане на 
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съществуващите норми относно 
равните възможности,

Or. fr

Изменение 13

Предложение за решение
Приложение – насока 23 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- политики за образование и обучение 
основани на включването и действия за 
чувствително улесняване на достъпа до 
начално професионално, средно и висше 
образование, включително чиракуване и 
обучение по предприемачество (бизнес 
обучение),

- политики за образование и обучение 
основани на включването и действия за 
чувствително улесняване на достъпа до 
начално професионално, средно и висше 
образование, включително чиракуване и 
обучение по предприемачество (бизнес 
обучение), като се насърчава 
участието на жените в областите, в 
които те са представени в 
недостатъчна степен,

Or. fr

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение – насока 23 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- ефективни стратегии за учене през 
целия живот, достъпни за всички в 
училища, работодатели, обществените 
власти и домакинства в съответствие с 
Европейските споразумения, 
включително чрез подходящи стимули и 
механизми за споделяне на разходите, за 
повишаване участието в продължаващо 
обучение и обучение на работното 
място през целия жизнен цикъл, особено 
за нискоквалифицираните и по-
възрастните работници.

- ефективни стратегии за учене през 
целия живот, достъпни за всички в 
училища, работодатели, обществените 
власти и домакинства в съответствие с 
Европейските споразумения, 
включително чрез подходящи стимули и 
механизми за споделяне на разходите, за 
повишаване участието в продължаващо 
обучение и обучение на работното 
място през целия жизнен цикъл, особено 
за нискоквалифицираните, по-
възрастните работници и лицата,
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които временно са напуснали пазара 
на труда с оглед съвместяване на 
професионалния и семейния живот.

Or. fr
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