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Pakeitimas 1
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Europos Sąjunga yra 
grindžiama, be kita ko, vyrų ir moterų 
lygybės vertybe ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnyje nurodoma, 
kad tokios lygybės skatinimas yra 
pagrindinis Sąjungos principas;

A. kadangi Europos Sąjunga yra 
grindžiama, be kita ko, vyrų ir moterų 
lygybės vertybe ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnyje nurodoma, 
kad Sąjunga siekia pašalinti moterų ir 
vyrų nelygybės apraiškas ir diegti 
jų lygybę; kadangi norit, kad Parlamentas 
ir kitos Sąjungos institucijos būtų 
laikomos patikimomis, labai svarbu 
užtikrinti jų vidaus biudžeto bei jo 
įvykdymo patvirtinimo ir išorės veiksmų, 
kurių imamasi lyčių lygybės skatinimo 
srityje, darną;

Or. en

Pakeitimas 2
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Europos Sąjunga yra 
grindžiama, be kita ko, vyrų ir moterų 
lygybės vertybe ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnyje nurodoma, 
kad tokios lygybės skatinimas yra 
pagrindinis Sąjungos principas;

A. nepaisant teiginių, kad Europos 
Sąjunga (toliau – ES) yra grindžiama, be 
kita ko, vyrų ir moterų lygybės vertybe ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 
straipsnyje nurodoma, kad tokios lygybės 
skatinimas yra pagrindinis Sąjungos 
principas, jos politikos kryptys, 
kenkiančios socialinėms ir darbo teisėms, 
prieštarauja šiai retorikai ir, iš tiesų, 
prisidėjo prie augančios socialinės ir 
ekonominės nelygybės, kurios didžiausią 
naštą patiria moterys;

Or. pt
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Pakeitimas 3
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi Europos Sąjunga yra 
grindžiama, be kita ko, vyrų ir moterų 
lygybės vertybe ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnyje nurodoma, 
kad tokios lygybės skatinimas yra 
pagrindinis Sąjungos principas;

A. kadangi Europos Sąjunga yra 
grindžiama, be kita ko, vyrų ir moterų 
lygybės vertybe ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnyje nurodoma, 
kad tokios lygybės skatinimas yra 
pagrindinis Sąjungos principas, pagal kurį 
lyčių lygybės aspektą reikia įtraukti į visas 
politikos kryptis ir jo paisyti visais 
biudžeto proceso lygmenimis, integruojant 
lyčių aspektą ir sudarant biudžetą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 4
Maria Noichl

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi biudžetas nėra neutralus 
lyčių požiūriu ir todėl turi būti nustatytas 
siekiant aiškaus kovos su diskriminacija 
tikslo ir vienodos naudos abiem lytims;

Or. en

Pakeitimas 5
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europos Sąjunga 
įsipareigojo įgyvendinti darnaus vystymosi 
tikslus, įskaitant 5 tikslą dėl lyčių lygybės;

Or. en

Pakeitimas 6
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi Europos Parlamentas ne 
kartą ragino skirti pakankamą finansavimą 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programai ir 
užtikrinti, kad kuo daugiau dėmesio būtų 
skiriama jos konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui; kadangi Europos 
Parlamentas ragino ir toliau vykdyti visus 
šiuos kovos su smurtu prieš moteris 
veiksmus ir 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) pagal Teisių 
ir vertybių programą taip pat skirti atskiras 
biudžeto lėšas programai „Daphne“;

B. kadangi Europos Parlamentas ne 
kartą ragino skirti pakankamą finansavimą 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programai ir 
užtikrinti, kad kuo daugiau dėmesio būtų 
skiriama jos konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui; kadangi Europos 
Parlamentas ragino ir toliau vykdyti visus 
šiuos kovos su smurtu prieš moteris 
veiksmus ir 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) pagal Teisių 
ir vertybių programą taip pat skirti atskiras 
biudžeto lėšas šiam tikslui;

Or. en

Pakeitimas 7
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi moterims vis dar 
nepakankamai atstovaujama darbo 
rinkoje, taip pat visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime, jos neproporcingai 
daugiau nei vyrai laiko skiria atlikdamos 
nemokamus namų ruošos ir slaugos 
darbus;
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Or. pl

Pakeitimas 8
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos 
Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto 
projekto siekiama toliau remti strategines 
investicijas ir tvarų augimą, kad būtų 
padidinta ekonominė sanglauda ir 
kuriamos darbo vietos, visų pirma 
jaunimui; kadangi šiuo atžvilgiu taip pat 
svarbu daug dėmesio skirti moterų 
galimybių visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant skaitmeninės 
ekonomikos, informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) ir gamtos mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sektorius, didinimui;

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos 
Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto 
projekto siekiama toliau remti strategines 
investicijas ir tvarų augimą, kad būtų 
padidinta ekonominė sanglauda ir 
kuriamos darbo vietos, visų pirma 
jaunimui; Kadangi šiuo atžvilgiu taip pat 
svarbu skirti dėmesį augančiam moterų 
dalyvavimui darbo rinkoje, be kita ko, 
investuojant į infrastruktūrą ir viešąsias 
paslaugas, kuriomis remiama profesinio 
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir 
sukuriama daugiau galimybių visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
skaitmeninę ekonomiką, informacines ir 
ryšių technologijas (IRT) ir mokslą, 
technologijas, inžineriją ir matematiką;

Or. en

Pakeitimas 9
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos 
Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto 
projekto siekiama toliau remti strategines 
investicijas ir tvarų augimą, kad būtų 
padidinta ekonominė sanglauda ir 
kuriamos darbo vietos, visų pirma 
jaunimui; kadangi šiuo atžvilgiu taip pat 
svarbu daug dėmesio skirti moterų 

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos 
Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto 
projekto siekiama toliau remti strategines 
investicijas ir tvarų augimą, kad būtų 
padidinta ekonominė sanglauda ir 
kuriamos darbo vietos, visų pirma 
jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms bei 
žmonėms su negalia ; kadangi šiuo 
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galimybių visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant skaitmeninės 
ekonomikos, informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) ir gamtos mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sektorius, didinimui;

atžvilgiu taip pat svarbu daug dėmesio 
skirti moterų galimybių visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
skaitmeninės ekonomikos, informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) ir gamtos mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sektorius, didinimui bei mažinti vyrų ir 
moterų užimtumo ir atlyginimų skirtumus 
;

Or. lt

Pakeitimas 10
Robert Biedroń

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos 
Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto 
projekto siekiama toliau remti strategines 
investicijas ir tvarų augimą, kad būtų 
padidinta ekonominė sanglauda ir 
kuriamos darbo vietos, visų pirma 
jaunimui; kadangi šiuo atžvilgiu taip pat 
svarbu daug dėmesio skirti moterų 
galimybių visuose ekonomikos 
sektoriuose, įskaitant skaitmeninės 
ekonomikos, informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) ir gamtos mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sektorius, didinimui;

C. kadangi pasiūlymu dėl Europos 
Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto 
projekto siekiama toliau remti strategines 
investicijas ir tvarų augimą, kad būtų 
padidinta ekonominė sanglauda ir 
kuriamos darbo vietos, visų pirma 
jaunimui; kadangi šiuo atžvilgiu taip pat 
svarbu daug dėmesio skirti moterų, 
įskaitant moteris, priklausančias LGBTI, 
galimybių, taip pat galimybių užimti 
vadovaujančius postus, visuose 
ekonomikos sektoriuose, įskaitant 
skaitmeninės ekonomikos, informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) ir gamtos mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
sektorius, didinimui;

Or. en

Pakeitimas 11
Jackie Jones

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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Ca. kadangi lyčių lygybė yra 
pagrindinis Europos Sąjungos tikslas, 
tačiau jam ir toliau labai trūksta 
finansavimo. 2019 m. Europos lyčių 
lygybės institutas nustatė, kad 2020 m. 
Sąjungos biudžete lyčių lygybei skatinti 
skirta tik 1 proc. Sąjungos struktūrinių ir 
investicijų fondų lėšų. Tačiau lyčių 
nelygybė ir diskriminacija labai brangiai 
kainuoja tiek moterims, tiek visuomenei. 
Pasaulio banko duomenimis, dėl vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumo 
prarandama apie 145 trilijonų EUR 
žmogiškųjų išteklių. Vien Anglijoje ir 
Velse smurtas šeimoje kainuoja maždaug 
33 mlrd. dolerių per metus, kaip JT 
Moterys teigia 2016 m. ataskaitoje;

Or. en

Pakeitimas 12
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. pažymi, kad skaitmeninimas turi 
didelį poveikį darbo rinkai, taip pat 
kuriant naujas darbo vietas bei sudarant 
lankstesnes darbo sąlygas, pvz., nuotolinio 
darbo, kuris galėtų būti geresnio vyrų ir 
moterų profesinių ir buitinių pareigų 
derinimo priemone;

Or. pl

Pakeitimas 13
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo prašymą skatinti Išbraukta.
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moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai 
įmanoma, per biudžeto procedūrą, be kita 
ko, baigiant derybas dėl kitos DFP, taip 
pat naudoti biudžeto išlaidas kaip 
veiksmingą priemonę moterų ir vyrų 
lygybei skatinti;

Or. en

Pakeitimas 14
Robert Biedroń

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo prašymą skatinti 
moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai įmanoma, 
per biudžeto procedūrą, be kita ko, baigiant 
derybas dėl kitos DFP, taip pat naudoti 
biudžeto išlaidas kaip veiksmingą 
priemonę moterų ir vyrų lygybei skatinti;

1. pakartoja savo prašymą skatinti 
moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto ir lygybės integravimą bei biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai 
įmanoma, taikant biudžeto procedūrą, be 
kita ko, baigiant derybas dėl kitos DFP, 
taip pat naudoti biudžeto išlaidas kaip 
veiksmingą priemonę moterų, įskaitant 
moteris, priklausančias LGBTI, ir vyrų 
lygybei skatinti. Pabrėžia, kad Sąjungos 
finansavimą reikia geriau nukreipti ir 
stebėti šiuo požiūriu; ypač tais atvejais, 
kai valstybės narės pažeidžia teisinės 
valstybės principus ir patiria neigiamą 
poveikį moterų teisėms;

Or. en

Pakeitimas 15
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo prašymą skatinti 1. pakartoja savo primygtinį prašymą 
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moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai įmanoma, 
per biudžeto procedūrą, be kita ko, baigiant 
derybas dėl kitos DFP, taip pat naudoti 
biudžeto išlaidas kaip veiksmingą 
priemonę moterų ir vyrų lygybei skatinti;

skatinti moterų ir vyrų lygybę, remiant 
lyčių aspekto integravimą bei biudžeto 
sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą 
visais lygmenimis, taikant biudžeto 
procedūrą, be kita ko, baigiant derybas dėl 
kitos DFP, taip pat naudoti biudžeto 
išlaidas kaip veiksmingą priemonę kovai 
su esama nelygybe ir moterų ir vyrų 
lygybei skatinti; primena, kad biudžeto 
sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
yra metodas, kurį būtina taikyti visoms 
Sąjungos biudžeto eilutėms, ne tik 
programoms, kurių su lytimi susijęs 
poveikis atrodo aktualesnis;

Or. en

Pakeitimas 16
Maria Noichl

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo prašymą skatinti 
moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai įmanoma, 
per biudžeto procedūrą, be kita ko, baigiant 
derybas dėl kitos DFP, taip pat naudoti 
biudžeto išlaidas kaip veiksmingą 
priemonę moterų ir vyrų lygybei skatinti;

1. pakartoja savo prašymą skatinti 
moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai įmanoma, 
per biudžeto procedūrą, be kita ko, baigiant 
derybas dėl kitos DFP, taip pat naudoti 
biudžeto išlaidas kaip veiksmingą 
priemonę moterų ir vyrų lygybei skatinti; 
primena, kad norint pasiekti didelės 
pažangos svarbu skirti daugiau išteklių 
lyčių lygybei užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 17
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo prašymą skatinti 
moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, kai įmanoma, 
per biudžeto procedūrą, be kita ko, baigiant 
derybas dėl kitos DFP, taip pat naudoti 
biudžeto išlaidas kaip veiksmingą 
priemonę moterų ir vyrų lygybei skatinti;

1. pakartoja savo prašymą skatinti 
moterų ir vyrų lygybę, remiant lyčių 
aspekto integravimą bei biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, per biudžeto 
procedūrą, be kita ko, baigiant derybas dėl 
kitos DFP, taip pat naudoti biudžeto 
išlaidas kaip veiksmingą priemonę lyčių 
lygybei skatinti;

Or. en

Pakeitimas 18
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą turi tapti 
neatskiriama biudžeto procedūros dalimi 
pagal visas biudžeto eilutes, o ne vien 
rengiant programas, kuriose poveikis 
lytims būtų akivaizdžiausias, siekiant, kad 
biudžeto išlaidos taptų veiksminga lyčių 
lygybės skatinimo priemone;

Or. en

Pakeitimas 19
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą yra tik vienas 
platesnės lyčių aspekto integravimo 
strategijos matmuo, ir pabrėžia, kad 
svarbu įgyvendinti lyčių aspekto 
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integravimą visais politikos ciklo etapais;

Or. en

Pakeitimas 20
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

2. apgailestauja dėl pastarųjų metų 
tendencijos mažinti Sąjungos lėšas, 
skirtas kovai su visų formų smurtu prieš 
moteris ir mergaites, ir dar kartą 
patvirtina savo prašymą padidinti išteklius, 
skirtus konkrečiam programos „Daphne“ 
tikslui dabartinėje Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programoje, ir išlaikyti tokias 
pačias padidintas lėšas Teisių ir vertybių 
programoje; ragina užtikrinti, kad būtų 
skirtas finansavimas veiksmams, kuriais 
siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir 
neteisėta prekyba veiksmingai 
įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją 
dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo;

Or. en

Pakeitimas 21
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skiriamas finansavimas 
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veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos 
Tarybos konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir 
kovos su juo;

veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir prekyba žmonėmis;

Or. pl

Pakeitimas 22
Maria Noichl

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo; 
ragina remti programas ir priemones, 
kuriomis siekiama konkrečiai kovoti su 
(seksualiniu) priekabiavimu;

Or. en

Pakeitimas 23
Jackie Jones

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
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išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti ir su 
smurtu prieš moteris bei mergaites, ir su 
prekyba žmonėmis, visų pirma seksualinio 
išnaudojimo tikslais, veiksmingai 
įgyvendinant Europos Tarybos konvenciją 
dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo;

Or. en

Pakeitimas 24
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris, įskaitant moterų 
lyties organų sužalojimą, ir su prekyba 
žmonėmis veiksmingai įgyvendinant 
Europos Tarybos konvenciją dėl smurto 
prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos 
ir kovos su juo;

Or. en

Pakeitimas 25
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas finansavimas 
veiksmams, kuriais siekiama kovoti su 
smurtu prieš moteris ir neteisėta prekyba 
veiksmingai įgyvendinant Europos Tarybos 
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir 
smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

2. pakartoja savo prašymą padidinti 
išteklius, skirtus konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui dabartinėje Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programoje, ir 
išlaikyti tokias pačias padidintas lėšas 
Teisių ir vertybių programoje; ragina 
užtikrinti, kad būtų skirtas tinkamas 
finansavimas veiksmams, kuriais siekiama 
kovoti su smurtu prieš moteris ir prekyba 
žmonėmis veiksmingai įgyvendinant 
Europos Tarybos konvenciją dėl smurto 
prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos 
ir kovos su juo;

Or. en

Pakeitimas 26
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 
visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas 
visų formų smurto prieš moteris, vaikus ir 
jaunimą prevencijai ir kovai su juo, 
įgyvendinant programą, kuri kitu DFP 
laikotarpiu pakeis Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programą, skiriant atskirus 
biudžeto asignavimus programai „Daphne“ 
ir ypatingą dėmesį teikiant kovai su 
prekyba žmonėmis;

3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 
visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas 
visų formų smurto prieš moteris, vaikus ir 
jaunimą prevencijai ir kovai su juo, 
įgyvendinant programą, kuri kitu DFP 
laikotarpiu pakeis Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programą, skiriant atskirus 
biudžeto asignavimus programai „Daphne“ 
ir ypatingą dėmesį teikiant kovai su 
prekyba žmonėmis ir vadinamąja garbės 
kultūra bei su garbe susijusiu smurtu;

Or. en

Pakeitimas 27
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 
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visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas 
visų formų smurto prieš moteris, vaikus ir 
jaunimą prevencijai ir kovai su juo, 
įgyvendinant programą, kuri kitu DFP 
laikotarpiu pakeis Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programą, skiriant atskirus 
biudžeto asignavimus programai „Daphne“ 
ir ypatingą dėmesį teikiant kovai su 
prekyba žmonėmis;

visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas 
visų formų smurto prieš moteris, vaikus ir 
jaunimą prevencijai ir kovai su juo, 
įgyvendinant programą, kuri kitu DFP 
laikotarpiu pakeis Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programą, skiriant atskirus 
biudžeto asignavimus programai „Daphne“ 
ir ypatingą dėmesį teikiant kovai su 
prekyba žmonėmis ir seksualiniu 
išnaudojimu ;

Or. lt

Pakeitimas 28
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 
visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas 
visų formų smurto prieš moteris, vaikus ir 
jaunimą prevencijai ir kovai su juo, 
įgyvendinant programą, kuri kitu DFP 
laikotarpiu pakeis Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programą, skiriant atskirus 
biudžeto asignavimus programai 
„Daphne“ ir ypatingą dėmesį teikiant 
kovai su prekyba žmonėmis;

3. pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 
visus veiksmus, kuriais dėmesys skiriamas 
visų formų smurto prieš moteris 
prevencijai ir kovai su juo, įgyvendinant 
programą, kuri kitu DFP laikotarpiu pakeis 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą, 
skiriant atskirus biudžeto asignavimus 
kovai su smurtu prieš moteris dėl lyties ir 
ypatingą dėmesį teikiant kovai su prekyba 
žmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 29
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad vienas iš reikalavimų 
įgyvendinant biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą yra 
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reikalavimas numatyti atskiras biudžeto 
eilutes, skirtas veiksmams, susijusiems su 
lyčių lygybės tikslais; todėl pakartoja 
reikalavimą taip pat skirti atskirą biudžeto 
eilutę Teisių, lygybės ir pilietiškumo 
programos tikslui, skirtam lyčių lygybei 
skatinti ir geresniam lyčių aspekto 
integravimui;

Or. en

Pakeitimas 30
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina skirti 
konkretų finansavimą siekiant teikti 
paramą pažeidžiamiausioms moterims ir 
mergaitėms mūsų visuomenėje, visų 
pirma, neįgalioms moterims, pabėgėlėms 
ir prekybos žmonėmis bei prievartos 
aukoms; atsižvelgdamas į tai, remia 
didesnius įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus pagal abi Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programos kryptis;

Or. en

Pakeitimas 31
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia didinti 
biudžeto asignavimus, kuriais būtų 
remiamos moterų galimybės naudotis 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugomis ir teisėmis tiek Sąjungoje, 
tiek už jos ribų, nes šiai prieigai vis labiau 
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gresia pavojus;

Or. en

Pakeitimas 32
Maria Noichl

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Sąjungą remti moterų 
teisių organizacijas ir aktyvistus bei jų 
veiklą, taip pat didinti atstovavimą jiems 
Europos sprendimų priėmimo procesuose;

Or. en

Pakeitimas 33
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. dar kartą patvirtina savo prašymą 
skirti daugiau išteklių iš Sąjungos 
struktūrinių fondų, moterų ekonominių ir 
socialinių teisių rėmimui, ypač taikant 
priemones, kuriomis siekiama didinti 
moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir 
investuoti į aukštos kokybės viešas 
priežiūros paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 34
Robert Biedroń

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą;

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti, 
specialius profesinius mokymus, paskolas 
ir nuosavo kapitalo finansavimą pagal 
Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą; Pakankamą finansavimą 
skirti vienišoms motinoms, globėjoms ir 
moterims, grįžtančioms į darbo rinką po 
ilgos pertraukos, siekiant padidinti jų 
įsidarbinimo galimybes ir remti jų 
prisitaikymą prie darbo rinkos ;

Or. en

Pakeitimas 35
Maria Noichl

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą;

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą; kalbant apie šiuos fondus, 
ragina remti lyčių lygybės skatinimą 
švietimo ir sveikatos priežiūros 
priemonėmis ir labiau integruoti lyčių 
aspektą, taip pat siekti lyčių lygybės tikslo 
įgyvendinant kiekvieną programą;

Or. en

Pakeitimas 36
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą;

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą, kad būtų kuo labiau 
išplėtotas moterų dalyvavimas darbo 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 37
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą;

4. kai Sąjungos lėšos skiriamos 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 38
Jackie Jones

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 

4. ragina skirti biudžeto asignavimų 
siekiant remti moterų verslumą ir moterų 
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ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
paskolas ir nuosavo kapitalo finansavimą 
pagal Sąjungos programas ir fondus, pvz., 
COSME, „Horizontas 2020“ bei Europos 
socialinį fondą;

ekonominę nepriklausomybę ir užtikrinti 
bei skatinti moterų galimybes gauti 
prieinamas paskolas ir nuosavo kapitalo 
finansavimą pagal Sąjungos programas ir 
fondus, pvz., COSME, „Horizontas 2020“ 
bei Europos socialinį fondą;

Or. en

Pakeitimas 39
Maria Da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, 
kad nedaug studenčių studijuoja su IRT 
susijusius dalykus, ir pakartoja, kad reikia 
atkurti Komisijos šioje srityje pasiūlytą 
biudžetą; taip pat siekiant panaikinti lyčių 
atotrūkį skaitmeniniame sektoriuje reikia 
skirti pakankamai finansavimo, kad būtų 
pagerintas švietimas, remiamos 
verslininkės skaitmeniniame sektoriuje ir 
vykdoma daugiau informuotumo didinimo 
kampanijų.

Or. pt

Pakeitimas 40
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita 

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita 
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ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose;

ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose, tuo pačiu 
atsisakant nesaugaus darbo pasiūlymų; 
laikosi nuomonės, kad tokios priemonės 
kaip Jaunimo užimtumo iniciatyva turėtų 
ne tik padėti jaunimui integruotis į darbo 
rinką, bet ir skatinti darbo užmokesčio 
augimą bei nuolatinių darbo sutarčių 
sudarymą ir reguliuoti darbo valandas;

Or. pt

Pakeitimas 41
Robert Biedroń

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita 
ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose;

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita 
ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose. Ypatingas 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas 
kokybiško mokymo, susijusio su tokiais 
klausimais, kaip seksizmas, seksualinis 
priekabiavimas, bauginimas ir 
neapykantą kurstanti kalba, finansavimui, 
skatinant lygų mergaičių, jaunų moterų, 
taip pat berniukų ir jaunų vyrų 
dalyvavimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
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5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be 
kita ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos sektoriuose;

5. apgailestauja, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; nes šios rūšies priemonės yra 
geriau įgyvendinamos valstybių narių 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 43
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be 
kita ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose;

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, visų 
pirma, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose, kuriuose 
moterims labai menkai atstovaujama tiek 
švietimo ir mokymo, tiek užimtumo 
požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 44
Vilija Blinkevičiūtė
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina tai, kad toliau 
finansuojama Jaunimo užimtumo 
iniciatyva; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita 
ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose;

5. pabrėžia tinkamo Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos finansavimo svarbą, 
siekiant kovoti su itin dideliu jaunimo 
nedarbu ; ragina užtikrinti vienodas 
mergaičių ir jaunų moterų dalyvavimo 
galimybes įgyvendinant priemones, kurias 
apima minėta iniciatyva, ir ypatingą 
dėmesį teikti joms skirtiems kokybiškiems 
mokymo ir užimtumo pasiūlymams, be kita 
ko, skaitmeninės ekonomikos, IRT ir 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos sektoriuose;

Or. lt

Pakeitimas 45
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad labai daug į Sąjungą 
atvykstančių pabėgėlių ir prieglobsčio 
prašytojų yra moterys ir vaikai; pabrėžia, 
kad lyčių aspekto integravimas yra ir 
vienas iš principų, kuriais grindžiamas 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondas (PMIF), ir pakartoja savo 
raginimą vykdant migracijos ir 
prieglobsčio politiką taip pat atsižvelgti į 
lyčių aspektą, numatant konkrečias lėšas, 
skirtas užtikrinti smurto dėl lyties 
prevencijai ir galimybei naudotis 
sveikatos priežiūros ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis ir 
teisėmis;

Or. en
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Pakeitimas 46
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad reikia panaikinti 
moterų ir vyrų skaitmeninį atotrūkį, kuris 
lemia didelius darbo rinkos skirtumus, 
skiriant lėšas švietimui ir mokymui, taip 
pat remiant savarankiškai dirbančias 
moteris;

Or. pl

Pakeitimas 47
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad svarbu naudoti 
Europos struktūrinius ir investicijų 
fondus (ERPF ir ESF) moterų užimtumui 
skatinti, be kita ko, finansuojant 
kokybiškas ir įperkamas priežiūros 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 48
Maria Noichl

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kaip svarbu Sąjungoje ir 
trečiosiose šalyse remti lytines ir 
reprodukcines teises, ypač atsižvelgiant į 
vadinamosios nėštumo nutraukimą 
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remiančių organizacijų nefinansavimo 
taisyklės poveikį;

Or. en

Pakeitimas 49
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad būtina užtikrinti 
tinkamą biudžetą, skirtą žmogaus 
socialinei raidai, norint įgyvendinti 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus 
vystymosi tikslus (DVT), įskaitant DVT 5; 
primena Sąjungos įsipareigojimą 20 proc. 
visos oficialios paramos vystymuisi (OPV) 
skirti žmogaus socialinei raidai ir ragina 
skirti atitinkamus asignavimus žmogaus 
socialinei raidai siekiant pagerinti 
sveikatą, įskaitant lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą ir teises, švietimą, lyčių lygybę ir 
socialinę apsaugą pagal Visuotinių 
viešųjų gėrybių ir uždavinių programą;

Or. en

Pakeitimas 50
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad reikia skirti išteklių 
siekiant skatinti moterų domėjimąsi 
skaitmenine ekonomika ir sektoriais, pvz., 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
ir gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (MTIM) 
sektoriais, taip pat remti jų veiklą šioje 
srityje;
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Or. pl

Pakeitimas 51
Jessica Stegrud

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio.

6. pabrėžia, kad pastarąjį dešimtmetį 
prasidėjus ekonomikos ir finansų krizei 
padidėjo ekonominė, socialinė, darbo ir 
lyčių nelygybė valstybėse narėse ir tarp jų; 
primena svarbų Europos lyčių lygybės 
instituto vaidmenį didinant informuotumą 
apie lyčių nelygybės mastą ir priežastis 
ES; todėl ragina Institutui skirti didesnį 
biudžetą, padidinti darbuotojų skaičių ir 
jų nepriklausomumą bei skirti daugiau 
išteklių biudžeto eilutei 
„nediskriminavimo ir lygybės 
skatinimas“;

Or. pt

Pakeitimas 53
Robert Biedroń
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio.

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
sudarantis EIGE galimybę įgyvendinti 
plataus užmojo projektus, taip pat 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio.

Or. en

Pakeitimas 54
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio.

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio, kas leistų užtikrinti 
sklandų instituto veiklos įgyvendinimą.

Or. lt

Pakeitimas 55
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų to paties lygio.

6. primena svarbų Europos lyčių 
lygybės instituto vaidmenį ir ragina 
užtikrinti, kad instituto biudžetas, 
personalo planas ir nepriklausomumas 
išliktų tinkamai finansuojami.
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Or. en

Pakeitimas 56
Frances Fitzgerald

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina vykdant išorės veiksmų 
programas, įskaitant vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę, toliau skirti 
biudžetą kovai su moterų lyties organų 
žalojimu;

Or. en

Pakeitimas 57
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad ES biudžeto vaidmuo 
turi būti svarbesnis siekiant JT darnaus 
vystymosi tikslų; todėl ragina naudoti 
biudžetą remiant priemones ir projektus, 
kuriais siekiama panaikinti moterų ir 
vaikų skurdą, siekti geresnės integracijos į 
darbo rinką, panaikinti vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir sąlygų skirtumus, 
gerinti galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis ir teikti šias 
paslaugas ir kovoti su smurtu prieš 
moteris, vaikus ir jaunimą;

Or. pt

Pakeitimas 58
Jackie Jones

Nuomonės projektas
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6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. Europos lyčių lygybės institutas 
2019 m. nustatė, kad lyčių aspekto 
integravimas laikomas tema, kuri turi 
mažai įtakos faktiniam finansavimo 
programų turiniui. Todėl ragina imtis 
tvirtų ir visapusiškų priemonių, kuriomis 
būtų siekiama pagerinti lyčių aspekto 
integravimo pastangas, be kita ko, vėl 
sutelkti dėmesį į atskaitomybės už fiskalinį 
planavimą ir skaidrumo skatinimą ir į 
labiau atsižvelgti į lyčių aspektą vykdant 
biudžeto procesą;

Or. en

Pakeitimas 59
Sandra Pereira

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. visų pirma rekomenduoja didinti 
finansavimą, skirtą motinystės, tėvystės ir 
vaikystės apsaugai skatinti, pasitelkiant 
atitinkamas programas; todėl ragina ES 
2020 m. biudžete ypatingą dėmesį skirti 
motinų ir vaikų sveikatai; be to, 
rekomenduoja užtikrinti lėšas maitinimo 
krūtimi apsaugai, skatinimui ir rėmimui, 
taip prisidedant prie pastangų siekti 
Pasaulio sveikatos organizacijos tikslo, 
kad iki 2025 m. 50 proc. viso pasaulio 
kūdikių pirmuosius šešis mėnesius būtų 
maitinami tik krūtimi, o tam kartu su 
kitomis priemonėmis, reikėtų užtikrinti, 
kad motinystės ir tėvystės atostogos būtų 
pakankamai ilgos ir už jas būtų 
pakankamai atlyginama;

Or. pt
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Pakeitimas 60
Jackie Jones

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina valstybes nares nedelsiant 
ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl 
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo, ypač 
atsižvelgiant į Konvencijos vaidmenį 
moterų ir mergaičių apsaugos nuo smurto 
ir dėl jo atsirandančio ekonominio 
poveikio aukoms ir visuomenei, srityje; 
ragina atitinkamas Sąjungos lėšas 
naudoti siekiant padėti pasirengti ar 
nuolat dėti pastangas siekiant įgyvendinti 
Stambulo konvenciją valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 61
Jackie Jones

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina biudžeto asignavimus skirti 
konkretiems poreikiams įvairių moterų, 
susiduriančių su įvairiais ekonominiais 
iššūkiais, grupių, įskaitant (tačiau tuo 
neapsiribojant): jaunų mergaičių 
patiriamą su menstruacijomis susijusį 
skurdą, vienišų pensininkių ekonominį 
nepriteklių ir vyrų bei moterų pensijų 
skirtumus, nemokamas priežiūros 
pareigas ir laiką, kurio neužtenka 
motinoms ir moterims prižiūrėtojoms, taip 
pat socialinę bei ekonominę atskirtį ir 
juodaodžių, azijiečių ir etninėms 
mažumoms priklausančių moterų 
patiriamą diskriminaciją užimtumo 
srityje;

Or. en
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