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Pakeitimas 1
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi daugiau kaip 70 proc. 
ekonominės veiklos Europos Sąjungoje 
vykdoma paslaugų sektoriuje ir jame yra 
panaši ir vis didėjanti visų darbo vietų 
dalis;

Or. bg

Pakeitimas 2
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi šiuo metu devynios iš 
dešimties darbo vietų sukuriamos 
paslaugų sektoriuje, o tyrimai rodo, kad 
toliau stiprinant bendrąją paslaugų rinką 
galima atskleisti didelį užimtumo, t. y. 
darbo vietų, kurių per šią krizę Europos 
Sąjungai nedelsiant reikia, potencialą;

Or. bg

Pakeitimas 3
Iliana Malinova Iotova

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

Ac. kadangi moterų užimtumo lygis yra
62,1 proc., palyginti su 75,1 proc. vyrų 
užimtumo lygiu, ir tai reiškia, kad 
pagrindinį strategijos „Europa 2020“ 
tikslą, kad iki 2020 m. užimtumo lygis 
būtų 75 proc., galima pasiekti tik tuo 
atveju, jeigu daugiau moterų turės 
galimybę patekti į darbo rinką;

Or. bg

Pakeitimas 4
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi politika, pagal kurią 
suteikiama galimybė geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, padės 
skatinti panaudoti didelį moterų 
užimtumo potencialą ir sudarys palankias 
sąlygas geriau paskirstyti moteris į esamas 
darbo vietas, taigi didins ekonomikos 
augimą, užimtumą ir inovacijas; be to, 
paslaugų sektoriuje moterys daugiausia 
dirba tokiose srityje kaip mažmeninė 
prekyba ir viešbučiai, tačiau kol kas neina 
aukštesnių pareigų;

Or. bg

Pakeitimas 5
Iliana Malinova Iotova

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

Ae. kadangi lankstaus darbo, pavyzdžiui, 
lankstaus darbo laiko, darbo ne visą 
darbo dieną ir trumpalaikio darbo, 
sutartys gali padėti tiek vyriškosios, tiek 
moteriškosios lyties globėjams, jeigu jiems 
suteikta galimybė pasirinkti, derinti darbą 
ir priežiūrą, visų pirma atsižvelgiant į tai, 
kad paslaugų sektoriuje yra daug 
galimybių lanksčiai rinktis;

Or. bg

Pakeitimas 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams būtų sudaromos sąlygos 
pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis, 
būdingomis daugeliui šio sektoriaus 
darbo vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti 
darbo ir globos pareigas), ir kartu 
užtikrinti deramas darbo sąlygas, be kita 
ko, užmokesčio, sveikatos priežiūros ir 
saugos, karjeros perspektyvų, socialinės 
apsaugos ir mokymosi visą gyvenimą 
požiūriu;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant kovoti su 
darbo be garantijų santykiais – padėtimi, 
su kuria visų pirma susiduria moterys;
mano, kad lankstumas ir netikrumas 
sutartyse trukdo suderintam ir stabiliam 
šeimos gyvenimui; pabrėžia, kad darbo 
sutartys turi būti pastovios, jose turi būti 
nurodytos nustatytos darbo valandos, dėl 
kurių būtų galima tartis moterų prašymu, 
siekiant geriau suderinti šeimos ir 
profesinį gyvenimą ir kartu užtikrinti darbo 
sąlygas suteikiant teises, be kita ko, 
užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos 
darbe, karjeros perspektyvų, socialinės 
apsaugos ir mokymosi visą gyvenimą 
požiūriu;

Or. pt
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Pakeitimas 7
Silvana Koch-Mehrin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams būtų sudaromos sąlygos 
pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis, 
būdingomis daugeliui šio sektoriaus darbo 
vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti darbo
ir globos pareigas), ir kartu užtikrinti 
deramas darbo sąlygas, be kita ko, 
užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos, 
karjeros perspektyvų, socialinės apsaugos 
ir mokymosi visą gyvenimą požiūriu;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams, tiek vyrams, tiek moterims,
būtų sudaromos sąlygos pasinaudoti 
lanksčiomis darbo sąlygomis, būdingomis 
daugeliui šio sektoriaus darbo vietų taigi 
darbuotojams suteikiant galimybę derinti 
profesinį ir privatų gyvenimą, ir kartu 
užtikrinti deramas darbo sąlygas, be kita 
ko, vienodo užmokesčio už vienodą darbą 
principo, sveikatos priežiūros ir saugos 
standartų, karjeros perspektyvų, tolesnio 
mokymosi, socialinės apsaugos ir 
mokymosi visą gyvenimą požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 8
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams būtų sudaromos sąlygos 
pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis, 
būdingomis daugeliui šio sektoriaus darbo 
vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti darbo 
ir globos pareigas), ir kartu užtikrinti 
deramas darbo sąlygas, be kita ko, 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams būtų sudaromos sąlygos 
pasinaudoti lanksčia darbo tvarka, 
būdinga daugeliui šio sektoriaus darbo 
vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti darbo 
ir globos pareigas), ir kartu užtikrinti 
deramas darbo sąlygas, be kita ko, 
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užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos, 
karjeros perspektyvų, socialinės apsaugos 
ir mokymosi visą gyvenimą požiūriu;

užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos, 
karjeros perspektyvų, socialinės apsaugos 
ir mokymosi visą gyvenimą požiūriu;
pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti Sutarties 
157 straipsnyje įtvirtintą vienodo 
užmokesčio mokėjimo moterims ir vyrams 
principą; pakartoja savo 2012 m. gegužės 
24 d. rezoliuciją prašydamas vėliausiai iki 
2013 m. vasario 15 d. persvarstyti 
Direktyvą 2006/54/EB;

Or. en

Pakeitimas 9
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams būtų sudaromos sąlygos 
pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis, 
būdingomis daugeliui šio sektoriaus darbo 
vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti darbo 
ir globos pareigas), ir kartu užtikrinti 
deramas darbo sąlygas, be kita ko, 
užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos, 
karjeros perspektyvų, socialinės apsaugos 
ir mokymosi visą gyvenimą požiūriu;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau plėsti 
paslaugų rinką, kad būtų plėtojamos 
didelės darbo vietų joje galimybės ir 
darbuotojams būtų sudaromos sąlygos 
pasinaudoti lanksčiomis darbo sąlygomis, 
būdingomis daugeliui šio sektoriaus darbo 
vietų (siekiant, pavyzdžiui, suderinti darbo 
ir globos pareigas), ir kartu užtikrinti 
deramas darbo sąlygas, be kita ko, 
užmokesčio, sveikatos priežiūros ir saugos, 
prieinamumo, karjeros perspektyvų, 
socialinės apsaugos ir mokymosi visą 
gyvenimą požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti priemones, kuriomis būtų 
apsaugomos dirbančios moterys, įskaitant 
tai, kad jaunesnių kaip 12 metų vaikų 
turinčias moteris būtų privaloma atleisti 
nuo naktinio ar pamaininio darbo, jeigu 
abu tėvai dirba šiomis pamainomis; 
ragina valstybes nares veiksmingai 
apsaugoti motinystę ir tėvystę kovojant su 
neteisėtų nėščių moterų, neseniai 
pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių 
moterų atleidimu;

Or. pt

Pakeitimas 11
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares patvirtinti 
pažeidžiamų darbuotojų įtraukimo į darbo 
rinką politiką, visų pirma susijusią su 
žemos kvalifikacijos asmenų, bedarbių, 
jaunų ir vyresnio amžiaus darbuotojų, 
neįgaliųjų, protinę negalią turinčių 
asmenų ar mažumų grupių, pvz., 
migruojančių darbuotojų ir romų, 
įtraukimu įgyvendinant tikslines ir 
konkrečiai pritaikytas profesinio 
orientavimo, mokymo ir profesinio 
mokymo programas;

Or. ro

Pakeitimas 12
Silvana Koch-Mehrin
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti 
paslaugų sektoriuje būtinuosius 
standartus, tarp jų nuolatinio darbo 
sutartis, kolektyvines derybas ir 
žemiausias teisės aktais nustatytas darbo 
užmokesčio ribas; ragina sukurti specialią 
mokesčių ir išmokų tvarką asmeninių ir 
namų ūkio paslaugų sektoriuje siekiant 
sureguliuoti plačiai paplitusį 
nedeklaruojamo darbo reiškinį ir taip 
užtikrinti deramas darbo sąlygas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 13
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti paslaugų 
sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų 
nuolatinio darbo sutartis, kolektyvines 
derybas ir žemiausias teisės aktais 
nustatytas darbo užmokesčio ribas; ragina 
sukurti specialią mokesčių ir išmokų tvarką 
asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektoriuje 
siekiant sureguliuoti plačiai paplitusį 
nedeklaruojamo darbo reiškinį ir taip 
užtikrinti deramas darbo sąlygas;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti paslaugų 
sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų 
nuolatinio darbo sutartis, kolektyvines 
sutartis ir, jei reikia, socialinių partnerių 
sutartas žemiausias darbo užmokesčio 
ribas; ragina sukurti specialią mokesčių ir 
išmokų tvarką asmeninių ir namų ūkio 
paslaugų sektoriuje siekiant sureguliuoti 
plačiai paplitusį nedeklaruojamo darbo 
reiškinį ir taip užtikrinti deramas darbo 
sąlygas;

Or. de
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Pakeitimas 14
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti paslaugų 
sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų 
nuolatinio darbo sutartis, kolektyvines 
derybas ir žemiausias teisės aktais 
nustatytas darbo užmokesčio ribas; ragina 
sukurti specialią mokesčių ir išmokų tvarką 
asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektoriuje 
siekiant sureguliuoti plačiai paplitusį 
nedeklaruojamo darbo reiškinį ir taip 
užtikrinti deramas darbo sąlygas;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti paslaugų 
sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų 
nuolatinio darbo sutartis, kolektyvines 
derybas ir žemiausias teisės aktais 
nustatytas darbo užmokesčio ribas, itin 
daug dėmesio skiriant vienodo 
užmokesčio už vienodą darbą principui ir 
mėginant pašalinti neigiamas 
horizontaliosios ir vertikaliosios 
segregacijos pasekmes; ragina sukurti 
specialią mokesčių ir išmokų tvarką 
asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektoriuje 
siekiant sureguliuoti plačiai paplitusį 
nedeklaruojamo darbo reiškinį ir taip 
užtikrinti deramas darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 15
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti paslaugų 
sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų 
nuolatinio darbo sutartis, kolektyvines 
derybas ir žemiausias teisės aktais 
nustatytas darbo užmokesčio ribas; ragina 
sukurti specialią mokesčių ir išmokų tvarką 
asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektoriuje 
siekiant sureguliuoti plačiai paplitusį 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
konsultuojantis su socialiniais partneriais 
kurti strateginius planus nustatyti paslaugų 
sektoriuje būtinuosius standartus, tarp jų 
nuolatinio darbo sutartis, kolektyvines 
derybas ir žemiausias teisės aktais 
nustatytas darbo užmokesčio ribas; ragina 
sukurti specialią mokesčių ir išmokų tvarką 
asmeninių ir namų ūkio paslaugų sektoriuje 
siekiant sureguliuoti plačiai paplitusį 
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nedeklaruojamo darbo reiškinį ir taip 
užtikrinti deramas darbo sąlygas;

nedeklaruojamo darbo reiškinį ir taip 
užtikrinti deramas darbo sąlygas; be to, 
informacija apie darbuotojų teises turi 
būti lengvai prieinama;

Or. bg

Pakeitimas 16
Silvana Koch-Mehrin

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad 2012 m. balandžio mėn. 
atlikto 5-ojo Europos darbo sąlygų tyrimo 
duomenimis, 18 proc. darbuotojų nurodė, 
jog jiems sunku suderinti profesinį ir 
asmeninį gyvenimą; 19 proc. moterų ir 
7 proc. vyrų visoje Europos Sąjungoje 
dirba trumpiau nei ne visą darbo dieną 
(mažiau kaip 20 valandų per savaitę). Tik 
3 proc. 35–49 m. amžiaus vyrų, palyginti 
su 18 proc. šios amžiaus grupės moterų, 
dirba trumpiau nei ne visą darbo dieną; 
be to, pažymi, kad daugiausia ne visai 
darbo dienai skirtų darbo vietų yra 
konkrečiuose sektoriuose: daugiau kaip 
38 proc. ne visą darbo dieną (trumpai ir 
pakankamai (nuo 20 iki 34 valandų per 
savaitę) dirbančių darbuotojų yra 
švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų, 
kitų paslaugų ir mažmeninės bei 
didmeninės prekybos sektoriuose; todėl 
ragina valstybes nares patvirtinti tinkamą 
politiką, kuri sudarytų sąlygas 
profesiniam ir privačiam gyvenimui 
derinti, taip pat skirtą ir tiems asmenims, 
kurie dirba ne visą darbo dieną, siekiant 
abu tėvus skatinti aktyviai dalyvauti 
kuriant derinimo priemones, taigi šiuo 
atžvilgiu ištaisyti esantį lyčių pusiausvyros 
trūkumą;

Or. en
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Pakeitimas 17
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad slaugos 
paslaugų srityje dirba labai daug moterų, 
o jų darbo sąlygos dažnai yra blogos; 
todėl pabrėžia, kad siekiant kovoti su 
diskriminacija slaugos paslaugų srityje, 
užtikrinti deramą žemiausią darbo 
užmokesčio ribą ir maksimalų darbo 
laiką, taip pat siekiant užtikrinti aiškias 
darbo saugos taisykles, reikia skubiai 
susitarti dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, užtikrinančios 
Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje vykdymą; pabrėžia, kad 
direktyvoje reikia aiškiai reglamentuoti 
ypač laikinų įdarbinimo įmonių siūlomų 
darbuotojų laikino perleidimo sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 18
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
paslaugų sektoriuje būtų laikomasi 
būtinųjų darbuotojų sveikatos ir saugos 
standartų (visų pirma patvirtinant 
nuotolinio darbo modelį, šiais atvejais 
atsižvelgiant į savitus darbo vietos 
ypatumus) ir bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais apsvarstyti, ar, 
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remiantis mokslininkų bendruomenės 
išvadomis, reikėtų atnaujinti atitinkamus 
teisės aktus;

Or. el

Pakeitimas 19
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina su metine augimo 
apžvalga susijusį darbinį dokumentą 
„Darbo potencialo panaudojimas 
asmeninių ir namų ūkio paslaugų 
sektoriuje“ ir ragina valstybes nares, 
socialinius partnerius ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus energingai 
priimti Komisijos kvietimą šiuo klausimu 
surengti diskusijas;

Or. bg

Pakeitimas 20
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad svarbu greitai pasiekti 
susitarimą dėl Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos, kad paslaugų 
sektoriaus darbuotojams ir verslininkams 
būtų suteiktos galimybės gauti naudos iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties;

3. palankiai vertina tai, kad 
mikrofinansavimas ir toliau išliks atskira 
kryptimi įgyvendinant Socialinių pokyčių 
ir inovacijų programą, ir pabrėžia, kad 
mikrofinansavimas yra svarbi priemonė 
verslininkėms ir nepalankioje padėtyje 
paslaugų sektoriaus darbo rinkoje 
atsidūrusiems asmenims remti;

Or. en
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Pakeitimas 21
Silvana Koch-Mehrin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad svarbu greitai pasiekti 
susitarimą dėl Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos, kad paslaugų 
sektoriaus darbuotojams ir verslininkams 
būtų suteiktos galimybės gauti naudos iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties;

3. pabrėžia, kad svarbu greitai pasiekti 
susitarimą dėl Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos, kad paslaugų 
sektoriaus darbuotojams ir verslininkams 
būtų suteiktos galimybės gauti naudos iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad 
verslininkėms suteikiama daug galimybių, 
nes moterys paprastai nusprendžia tęsti 
mokymus paslaugų sektoriaus srityje, 
kurioje jos taip pat turi su prekyba 
susijusios patirties ir žinių;

Or. en

Pakeitimas 22
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad svarbu greitai pasiekti 
susitarimą dėl Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos, kad paslaugų 
sektoriaus darbuotojams ir verslininkams 
būtų suteiktos galimybės gauti naudos iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties;

3. pabrėžia, kad svarbu greitai pasiekti
susitarimą dėl Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos, kad paslaugų 
sektoriaus darbuotojams ir verslininkams 
būtų suteiktos galimybės gauti naudos iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties; džiaugiasi Komisijos pateiktu 
komunikatu dėl socialinių įmonių, nes 
socialinės ekonomikos sektoriuje 
daugiausiai dirba moterys;

Or. de
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Pakeitimas 23
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad paslaugų sektoriuje 
paplitęs nedeklaruojamo ir neapibrėžto 
darbo reiškinys, kuris visų pirma susijęs 
su moterimis. Komisija turėtų skatinti 
valstybes nares parengti strategijas ir jas 
įtraukti į savo nacionalines strategijai 
„Europa 2020“ įgyventi skirtas 
strategijas, siekdamos kovoti su šiuo 
reiškiniu. Paslaugų sektoriaus 
darbuotojams turėtų būti suteikiama 
galimybė mokytis visą gyvenimą ir 
pasinaudoti programomis, siekiant įgyti 
žinių, tobulėti ar keistis;

Or. bg

Pakeitimas 24
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti socialinių teisių ir teisės 
įsidarbinti apsaugą dideliam judžių 
darbuotojų skaičiui paslaugų sektoriuje ir 
kovoti su visų rūšių išnaudojimu;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti socialinių teisių ir teisės 
įsidarbinti apsaugą dideliam judžių 
darbuotojų skaičiui paslaugų sektoriuje ir 
kovoti su visų rūšių išnaudojimu ir 
socialinės atskirties pavojumi; pabrėžia, 
kad būtina priimti nuostatų, kurios padėtų 
derinti profesinį ir šeimos gyvenimą;

Or. it
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Pakeitimas 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti socialinių teisių ir teisės 
įsidarbinti apsaugą dideliam judžių 
darbuotojų skaičiui paslaugų sektoriuje ir 
kovoti su visų rūšių išnaudojimu;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti socialinių teisių ir teisės 
įsidarbinti apsaugą dideliam judžių 
darbuotojų skaičiui paslaugų sektoriuje ir 
kovoti su visų rūšių išnaudojimu; pabrėžia, 
kad darbuotojų judumas negali būti 
privalomas;

Or. pt

Pakeitimas 26
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares stiprinti savo 
veiksmus kovojant su nedeklaruojamu 
darbu (kurį, akivaizdu, dirba daugiau 
moterų) ir taip siekti kovoti su moterų 
skurdu ir užtikrinti socialinio draudimo 
sistemų tvarumą;

Or. el

Pakeitimas 27
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares nedelsiant 
ratifikuoti Tarptautinės darbo 
organizacijos konvenciją Nr. 189 dėl 
namų ūkyje dirbančių asmenų, kurią 
trišalė organizacija priėmė 2011 m. ir 
kuria namų ūkyje dirbantiems asmenims 
siekiama užtikrinti deramas darbo sąlygas 
ir tokias pat pagrindines darbo teises, 
kokios numatomos kitiems darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 28
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose 
siekiant labiau suderinti gebėjimus ir darbo 
užduotis;

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti nuolatinėse kvalifikacijos kėlimo 
programose siekiant labiau suderinti 
gebėjimus ir darbo užduotis bei užtikrinti 
naujus įgūdžius ir kvalifikacijas, 
reikalingus nuolat kintančioje darbo 
rinkoje;

Or. it

Pakeitimas 29
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
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sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose 
siekiant labiau suderinti gebėjimus ir 
darbo užduotis;

sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose 
ir mokytis visą gyvenimą siekiant ateityje 
padidinti jų galimybes darbo rinkoje ir 
sumažinti gebėjimų ir darbo užduočių
skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 30
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose 
siekiant labiau suderinti gebėjimus ir darbo 
užduotis;

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
sektoriaus darbuotojams (itin daug 
dėmesio skiriant pažeidžiamų grupių 
asmenims) suteikti galimybę dalyvauti 
kvalifikacijos kėlimo programose siekiant 
labiau suderinti gebėjimus ir darbo 
užduotis;

Or. en

Pakeitimas 31
Silvana Koch-Mehrin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose 
siekiant labiau suderinti gebėjimus ir darbo 
užduotis;

5. pabrėžia, kad reikia visiems paslaugų 
sektoriaus darbuotojams suteikti galimybę 
dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir tolesnio 
mokymo programose siekiant labiau 
suderinti gebėjimus ir darbo užduotis;

Or. en
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Pakeitimas 32
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad paslaugų sektoriuje 
nedaug moterų dalyvauja profesinio 
mokymo veikloje pagal mokymosi visą 
gyvenimą programas, ir ragina valstybes 
nares imtis veiksmų šioje srityje;

Or. el

Pakeitimas 33
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina kelti vyresnių 
darbuotojų ir tėvų, savo šeimoje anksčiau 
prižiūrėjusių vaikus ar priklausomus 
asmenis ir grįžtančių į darbo rinką, 
kvalifikaciją;

Or. ro

Pakeitimas 34
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai smarkiai sumažinus 
biudžetus daugelyje valstybių narių 
neproporcingai pakenkiama darbuotojoms, 
ir ragina Komisiją įvertinti griežtų taupymo 

6. pabrėžia, kad sumažinus biudžetus 
daugelyje valstybių narių gali būti 
pakenkiama darbuotojoms, ir ragina 
Komisiją įvertinti griežtų taupymo 
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priemonių poveikį moterims darbo rinkoje, 
daugiausiai dėmesio skiriant paslaugų 
sektoriui.

priemonių poveikį moterims darbo rinkoje, 
daugiausiai dėmesio skiriant paslaugų 
sektoriui;

Or. de

Pakeitimas 35
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad labai smarkiai sumažinus 
biudžetus daugelyje valstybių narių 
neproporcingai pakenkiama darbuotojoms, 
ir ragina Komisiją įvertinti griežtų 
taupymo priemonių poveikį moterims 
darbo rinkoje, daugiausiai dėmesio skiriant 
paslaugų sektoriui.

6. pabrėžia, kad labai smarkiai sumažinus 
biudžetus daugelyje valstybių narių 
neproporcingai pakenkiama darbuotojoms, 
ir ragina Komisiją rinkti duomenis apie
griežtų taupymo priemonių poveikį 
moterims darbo rinkoje, daugiausiai 
dėmesio skiriant paslaugų sektoriui.

Or. en

Pakeitimas 36
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į sunkumus, su 
kuriais susiduria paslaugų sektoriaus 
darbuotojai, visų pirma moterys, 
derindami profesinį ir šeimos gyvenimą; 
todėl ragina prieinamomis kainomis teikti 
vaikų priežiūros paslaugas, suderinamas 
su darbo grafiku, siekiant užtikrinti 
geresnę profesinio ir šeimos gyvenimo 
pusiausvyrą ir tai, kad lyčių lygybė būtų 
skatinama kaip vyrų ir moterų užimtumo 
didinimo prielaida;
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Or. en

Pakeitimas 37
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad būtina kovoti su darbo 
rinkoje dar pasitaikančiais lyčių 
nelygybės atvejais, diegiant aktyvią 
politiką, kuri padėtų sušvelninti moterims 
iš tiesų nepalankias aplinkybes;

Or. it

Pakeitimas 38
Iliana Malinova Iotova

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina užmegzti tvirtą socialinį 
dialogą ir darbdavių bei darbuotojų 
atstovus įtraukti paslaugų sektoriaus 
srityje nustatant ES prioritetus, susijusius 
su socialinių ir darbo teisių apsauga, 
bedarbio pašalpomis ir atstovavimo 
teisėmis.

Or. en


