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Pakeitimas 1
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
svarbą; ragina valstybes nares visapusiškai 
naudotis programa ES PAŽANGA ir 
būsima Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa, ypač siekiant veiksmingai 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslus; ragina 
valstybes nares imtis būtinų veiksmų 
siekiant užtikrinti galimybes gauti Europos 
socialinio fondo lėšų ir jas naudoti 
tikslinėms kovos su skurdu programoms 
įgyvendinti;

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
svarbą; ragina valstybes nares visapusiškai 
naudotis programa „Europa piliečiams“, 
ypač siekiant veiksmingai įgyvendinti lyčių 
lygybės tikslus; ragina valstybes nares 
imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti 
galimybes gauti Europos socialinio fondo 
lėšų ir jas naudoti tikslinėms kovos su 
skurdu programoms įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 2
Evelyn Regner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
svarbą; ragina valstybes nares visapusiškai 
naudotis programa ES PAŽANGA ir 
būsima Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa, ypač siekiant veiksmingai 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslus; ragina 
valstybes nares imtis būtinų veiksmų 
siekiant užtikrinti galimybes gauti Europos 
socialinio fondo lėšų ir jas naudoti 
tikslinėms kovos su skurdu programoms 
įgyvendinti;

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
svarbą; ragina valstybes nares visapusiškai 
naudotis programa ES PAŽANGA ir 
būsima Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa, ypač siekiant veiksmingai 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslus; pabrėžia 
„Daphne III“ programos svarbą, ypač 
siekiant apsaugoti moteris nuo visų formų 
smurto ir užtikrinti aukštą sveikatos 
apsaugos, gerovės ir socialinės 
sanglaudos lygį; ragina valstybes nares 
imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti 
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galimybes gauti Europos socialinio fondo 
lėšų ir jas naudoti tikslinėms kovos su 
skurdu programoms įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 3
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
svarbą; ragina valstybes nares visapusiškai 
naudotis programa ES PAŽANGA ir 
būsima Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa, ypač siekiant veiksmingai 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslus; ragina 
valstybes nares imtis būtinų veiksmų 
siekiant užtikrinti galimybes gauti Europos 
socialinio fondo lėšų ir jas naudoti 
tikslinėms kovos su skurdu programoms
įgyvendinti;

1. pabrėžia pavyzdinės iniciatyvos „Kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
svarbą; ragina valstybes nares visapusiškai 
naudotis programa ES PAŽANGA ir 
būsima Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa, ypač siekiant veiksmingai 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslus; ragina 
valstybes nares imtis būtinų veiksmų 
siekiant užtikrinti galimybes gauti Europos 
socialinio fondo, kuris atlieka svarbų 
vaidmenį įgyvendinant švietimo ir 
mokymo politiką skatinamos profesinės 
integracijos srityje, lėšų ir jas naudoti 
tikslinėms kovos su skurdu programoms 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 4
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Europos Komisiją integruoti 
lyčių aspektą į visas politikos sritis, būtent 
į sritis, susijusias su griežtų taupymo 
priemonių poveikiu ir ekonomikos 
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atgaivinimu, ekonomikos valdysena, 
tvaria plėtra ir ekologiškomis darbo 
vietomis, profesiniu rengimu ir mokymu, 
migracija, bendradarbiavimu ir vystymu, 
sveikata ir sauga bei planuojamomis arba 
įgyvendinamomis priemonėmis, kuriomis 
siekiama pašalinti arba sumažinti krizės 
padarinius;

Or. en

Pakeitimas 5
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina valstybes nares įvertinti ir 
aiškiai parodyti, koks yra tiesioginis ir 
ilgalaikis ekonomikos krizės poveikis 
moterims, ypač tai, ar ir kaip dėl krizės 
blogėja dabartinė padėtis lyčių lygybės 
srityje, ir susijusius padarinius, pvz., 
didesnę smurto dėl lyties riziką, 
prastėjančią motinų ir vaikų sveikatos 
būklę ir senyvo amžiaus moterų skurdą;

Or. en

Pakeitimas 6
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Europos Komisiją apsvarstyti 
tolesnio Europos struktūrinių fondų 
pritaikymo prie dabartinių sąlygų 
galimybę siekiant užtikrinti papildomą 
paramą moterų užimtumo sritims, kurias 



PE502.206v01-00 6/38 AM\923379LT.doc

LT

krizė veikiausiai paveikė, ir paramą 
sprendžiant vaikų priežiūros, mokymo ir 
galimybės įsidarbinti klausimus;

Or. en

Pakeitimas 7
Edit Bauer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už 
kurį būtų mokamas deramas atlyginimas;

2. pažymi, kad moterų nedarbo lygis nuolat 
buvo didesnis nei vyrų, o tai yra dar viena 
problema, su kuria moterys susiduria darbo 
rinkoje, įskaitant tiesioginę ar netiesioginę 
diskriminaciją, įvairiapusišką pažeidžiamų
moterų diskriminaciją, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą, darbą ne visą 
darbo laiką, pavojingas darbo sąlygas, 
dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją;

Or. en

Pakeitimas 8
Siiri Oviir

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
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nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už 
kurį būtų mokamas deramas atlyginimas;

nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją;

Or. en

Pakeitimas 9
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
kliūtis kopti karjeros laiptais, vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą, darbą 
ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų,
kurie dėl pirmiau minėtų veiksnių gauna 
mažesnį atlyginimą, prastesnę socialinę 
apsaugą ir nepakankamą pensiją; 
atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos 
parengti rekomendaciją valstybėms narėms 
dėl kovos su darbo rinkos susiskaidymu, 
dėl kurio moterims trūksta galimybių gauti 
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būtų mokamas deramas atlyginimas; gerą darbą, už kurį būtų mokamas deramas 
atlyginimas;

Or. en

Pakeitimas 10
Emer Costello

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas;

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą, namų ruošos 
darbininkų, kurių dauguma yra moterys 
migrantės, išnaudojimą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, kad būtų skatinamos 
galimybės moterims gauti gerą darbą, už 
kurį būtų mokamas deramas atlyginimas;

Or. en

Pakeitimas 11
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas;

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį
būtų mokamas deramas atlyginimas;
šalinant pagrindines skurdo feminizacijos 
priežastis, nustatant gerosios patirties 
pavyzdžius ir teikiant rekomendacijas 
valstybėms narėms būtų remiamos jų 
nacionalinės priemonės, kuriomis 
siekiama integruoti arba iš naujo 
integruoti moteris į darbo rinką, o kalbant 
apskritai – panaikinti moterų ir vaikų 
skurdą ir socialinę atskirtį;

Or. en

Pakeitimas 12
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
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dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas;

dvejopą neįgalių arba etninėms 
mažumoms priklausančių moterų 
diskriminaciją, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, darbą ne visą darbo 
laiką, pavojingas darbo sąlygas, 
dirbančiųjų skurdą, esminius socialinės 
paramos teikimo sistemos pokyčius, 
neigiamai veikiančius skurdžiai 
gyvenančias šeimas ir vienišus tėvus, ir 
didelį kiekį neoficialiame sektoriuje 
dirbančių asmenų, kurie gauna mažesnį 
atlyginimą, prastesnę socialinę apsaugą ir 
turi nepakankamai teisių gauti pensiją; 
atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos 
parengti rekomendaciją valstybėms narėms 
dėl kovos su darbo rinkos susiskaidymu, 
dėl kurio moterims trūksta galimybių gauti 
gerą darbą, už kurį būtų mokamas deramas 
atlyginimas;

Or. en

Pakeitimas 13
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
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trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas;

trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas ir 
suteikta tinkama socialinė apsauga;

Or. en

Pakeitimas 14
Sari Essayah

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis nuolat buvo didesnis nei 
vyrų, o tai yra dar viena problema, su kuria 
moterys susiduria darbo rinkoje, įskaitant 
tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, 
dvejopą neįgalių moterų diskriminaciją, 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, 
darbą ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas;

2. pažymi, kad nuo krizės pradžios moterų 
nedarbo lygis daugelyje valstybių narių 
nuolat buvo didesnis nei vyrų, o tai yra dar 
viena problema, su kuria moterys susiduria 
darbo rinkoje, įskaitant tiesioginę ar 
netiesioginę diskriminaciją, dvejopą 
neįgalių moterų diskriminaciją, vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą, darbą 
ne visą darbo laiką, pavojingas darbo 
sąlygas, dirbančiųjų skurdą ir didelį kiekį 
neoficialiame sektoriuje dirbančių asmenų, 
kurie gauna mažesnį atlyginimą, prastesnę 
socialinę apsaugą ir turi nepakankamai 
teisių gauti pensiją; atsižvelgdamas į tai, 
prašo Komisijos parengti rekomendaciją 
valstybėms narėms dėl kovos su darbo 
rinkos susiskaidymu, dėl kurio moterims 
trūksta galimybių gauti gerą darbą, už kurį 
būtų mokamas deramas atlyginimas;

Or. en

Pakeitimas 15
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad yra svarbu užtikrinti 
tinkamą darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyrą, pvz., 
visapusiškai taikyti lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus ir spręsti 
darbo rinkos susiskaidymo klausimą 
užtikrinant tinkamą socialinę asmenų 
pereinamuoju laikotarpiu arba 
darbuotojų, dirbančių pagal laikinąsias ar 
ne viso darbo laiko darbo sutartis, 
apsaugą kartu sudarant galimybes 
dalyvauti mokyme, kilti tarnyboje ir dirbti 
visą darbo laiką;

Or. en

Pakeitimas 16
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad griežtos taupymo 
priemonės, pvz., išlaidų socialinės ir 
sveikatos apsaugos paslaugoms 
mažinimas nacionaliniu lygmeniu, 
pirmiausia paveikia moteris ir merginas; 
visuotinė lyčių nelygybė prisideda prie to, 
kad dažnai tik moterys imasi vaikų ir 
sergančių šeimos narių priežiūros 
pareigų, o tai reiškia, kad dėl valstybės 
teikiamos paramos mažinimo didėja 
moterų neapmokamo darbo krūvis;

Or. en

Pakeitimas 17
Siiri Oviir
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją kuo skubiau pateikti 
direktyvos projektą, apimantį priemones, 
kuriomis siekiama panaikinti vyrų ir 
moterų užmokesčio už tą patį arba 
lygiavertį darbą skirtumą;

Or. en

Pakeitimas 18
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad turi būti atliekamas visų 
priemonių, kurių imamasi kovojant su 
ekonomikos krize, poveikio lytims 
vertinimas ir kad sudarant visų fondų, 
kurių lėšos naudojamos šiuo tikslu, ypač 
ESF, biudžetą turi būti atsižvelgiama į 
lyčių aspektą, siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį lyčių lygybei;

Or. en

Pakeitimas 19
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas 
sudaro beveik 17 proc.; ragina valstybes 
nares stengtis užtikrinti vyrų ir moterų 
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darbo užmokesčio pusiausvyrą ir 
panaikinti lyčių diskriminaciją;

Or. en

Pakeitimas 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares integruoti bendrą vyrų ir moterų 
lygybės principu grindžiamą požiūrį į 
visas užimtumo politikos sritis, imtis 
priemonių, būtinų siekiant sudaryti 
palankias sąlygas moterų užimtumui, ir 
įtraukti šį požiūrį į Europos Sąjungos 
užimtumo gaires;

Or. en

Pakeitimas 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. kadangi dabartiniai krizės padariniai 
turės ilgalaikį poveikį moterims dėl lyčių 
požiūriu labai segreguotos darbo rinkos, 
kurios menkai apmokamo, neoficialaus 
darbo ir darbo ne visą darbo laiką 
sektoriuose dirba daug moterų, o tai turi 
tiesioginės įtakos moterų mokamoms 
pensijos įmokoms;

Or. en
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Pakeitimas 22
Emer Costello

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad moterų teisės neturėtų 
būti vertinamos, suprantamos ir 
įgyvendinamos kaip konkuruojančios su 
vyrų teisėmis, nes visai visuomenei svarbu 
pagerinti ir vyrų, ir moterų padėtį; todėl 
geresnių priežiūros ir viešųjų paslaugų 
teikimas šeimoms yra ir vyrų, ir moterų 
dalyvavimo darbo rinkoje prielaida;

Or. en

Pakeitimas 23
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad svarbu reformuoti 
makroekonominės, socialinės ir darbo 
rinkos politikos sritis siekiant užtikrinti 
moterims ekonominį ir socialinį 
teisingumą, sukurti strategiją, kurią 
įgyvendinant būtų skatinamas teisingas 
turto paskirstymas, užtikrinti minimalias 
pajamas bei deramą darbo užmokestį ir 
pensijas, sumažinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą, sukurti daugiau 
moterims skirtų teises suteikiančių 
aukštos kokybės darbo vietų, sudaryti 
sąlygas moterims naudotis aukšto lygio 
standartus atitinkančiomis viešosiomis 
paslaugomis ir teikti geresnes socialinės 
paramos ir rajonų paslaugas, įskaitant 
lopšelius, vaikų darželius ir kitų formų 
priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 
dienos centrus, bendruomenių poilsio ir 
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paramos šeimai centrus ir kartų 
bendravimo centrus;

Or. en

Pakeitimas 24
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Europos Sąjungos tikslų ir 
viena iš pagrindinių priemonių, galinčių 
padėti įveikti dabartinę ekonomikos ir 
finansų krizę;

Or. en

Pakeitimas 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. kadangi skirtumai tarp vyrų ir moterų 
užimtumo, darbo užmokesčio, darbo 
karjeros pertraukų ir darbo ne visą darbo
laiką požiūriu dėl šeiminių pareigų turi 
rimtų pasekmių pensijų apskaičiavimui, 
dėl to moterų pensijos dažnai yra 
mažesnės ir joms kyla didesnis skurdo 
pavojus;

Or. en

Pakeitimas 26
Emer Costello
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Nuomonės projektas
2 b nauja (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į tai, kad krizės 
sąlygomis kolektyvinės derybos dėl darbo 
užmokesčio tampa vis labiau 
decentralizuotos ir kad esant lyčių 
segregacijai kyla abejonių dėl derybų dėl 
kolektyvinės sutarties, ir pripažįsta 
vaidmenį, kurį socialiniai partneriai, ypač 
sąjungos, gali atlikti įtraukiant šį 
klausimą į derybų darbotvarkę; 

Or. en

Pakeitimas 27
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina valstybes nares skatinti aktyvią 
darbo rinkos politiką, tvirtą socialinį 
dialogą, darbo standartus ir socialinę 
apsaugą, kad būtų užtikrintos moterų, 
įskaitant moteris migrantes, teisės ir 
kovojama su priverstiniu ir 
nedeklaruojamu darbu;

Or. en

Pakeitimas 28
Emer Costello

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina visas valstybes nares ratifikuoti 
TDO konvenciją dėl namų ruošos 
darbininkų (Konvencija Nr. 189);

Or. en

Pakeitimas 29
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. pabrėžia aktyvios darbo rinkos 
politikos, darbo inspekcijų ir socialinio 
dialogo, taip pat įgūdžių tobulinimo 
svarbą skatinant ekologiškos ekonomikos 
plėtojimą;

Or. en

Pakeitimas 30
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. ragina valstybes nares įgyvendinti 
konkrečias programas, kuriomis 
skatinama aktyvi moterų įtrauktis arba 
reintegracija į darbo rinką, ir užtikrinti 
konkrečias mokymosi visą gyvenimą 
galimybes siekiant suteikti įgūdžių ir 
kvalifikaciją, pvz., įgalinimą, pasitikėjimo 
stiprinimą ir gebėjimų ugdymą, kurių 
reikia atsižvelgiant į strategiją „Europa 
2020“;



AM\923379LT.doc 19/38 PE502.206v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 31
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. ragina valstybes nares peržiūrėti 
socialinės apsaugos sistemas, siekiant 
individualizuoti teises pensijų ir socialinės 
apsaugos sistemose, kad būtų panaikintas 
„šeimos maitintojo modelis“ ir užtikrintos 
lygios teisės į pensiją;

Or. en

Pakeitimas 32
Siiri Oviir

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam 
tikrų priemonių, pvz., užtikrinant 
galimybes laisvai naudotis viešosiomis 
vaikų priežiūros ir priklausomų asmenų 
globos paslaugomis, didinant švietimui 
skirtus išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje įgyvendinant 
paklausą turinčias mokymo ir 
kvalifikacijos programas ir teikiant vaikų 
priežiūros paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 33
Veronica Lope Fontagné
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam 
tikrų priemonių, pvz., užtikrinant 
galimybes laisvai naudotis viešosiomis
vaikų priežiūros ir priklausomų asmenų 
globos paslaugomis, didinant švietimui 
skirtus išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. pabrėžia, kad siekiant pagrindinių 
strategijos „Europa 2020“ tikslų labai 
svarbus lyčių aspektas, nes moterys 
sudaro didžiausią iki šiol 
nepanaudojamos darbo jėgos dalį; ragina 
valstybes nares imtis priemonių, 
reikalingų skatinant didesnį moterų 
užimtumą, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis vaikų priežiūros ir 
priklausomų asmenų globos paslaugomis, 
didinant švietimui skirtus išteklius, 
rengiant profesinės kvalifikacijos 
programas, taip pat nustatant tinkamas 
motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros 
atostogų sistemas ir užtikrinant galimybę 
dirbti pagal lankstų tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 34
Edit Bauer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam 
tikrų priemonių, pvz., užtikrinant 
galimybes laisvai naudotis viešosiomis
vaikų priežiūros ir priklausomų asmenų 
globos paslaugomis, didinant švietimui 
skirtus išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje užtikrinant 
galimybes naudotis vaikų priežiūros ir 
priklausomų asmenų globos paslaugomis, 
sudarant sąlygas dalyvauti mokymosi visą 
gyvenimą programose ir rengiant 
profesinės kvalifikacijos ir
perkvalifikavimo programas;

Or. en
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Pakeitimas 35
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant reikiamą 
tinkamu laiku pradedančių dirbti vaikų 
priežiūros įstaigų skaičių, lygias
galimybes naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, remiant įmonių iniciatyvas 
teikti vaikų priežiūros paslaugas 
namuose, skatinant motinų darbą pagal 
lankstų tvarkaraštį ir šiuo tikslu plėtojant 
nuotolinį darbą, skatinant tėvus imti 
tėvystės atostogas, didinant švietimui 
skirtus išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

Or. en

Pakeitimas 36
Sari Essayah

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant prieinamas 
galimybes naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

Or. en
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Pakeitimas 37
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis prieinamomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas, taip pat 
nustatant tėvystės ir motinystės atostogų 
suteikimo taisykles, pagal kurias 
numatoma mokėti dideles išmokas;

Or. en

Pakeitimas 38
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis visų amžiaus 
grupių vaikų priežiūros ir priklausomų 
asmenų globos paslaugomis, didinant 
švietimui skirtus išteklius ir rengiant 
profesinės kvalifikacijos programas;

Or. en

Pakeitimas 39
Lívia Járóka
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares užtikrinti moterų 
dalyvavimą priimant sprendimus dėl 
politinių kovos su krize priemonių ir remti 
moterų dalyvavimą darbo rinkoje imantis 
tam tikrų priemonių, pvz., užtikrinant 
galimybes laisvai naudotis viešosiomis 
vaikų priežiūros ir priklausomų asmenų 
globos paslaugomis, didinant švietimui 
skirtus išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

Or. en

Pakeitimas 40
Marian Harkin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

3. ragina valstybes nares remti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje imantis tam tikrų 
priemonių, pvz., užtikrinant galimybes 
laisvai naudotis viešosiomis vaikų 
priežiūros ir priklausomų asmenų globos 
paslaugomis, tinkamą paramą globėjams, 
slaugantiems sergančius šeimos narius, 
įskaitant trumpalaikio jų pavadavimo 
paslaugas, didinant švietimui skirtus 
išteklius ir rengiant profesinės 
kvalifikacijos programas;

Or. en

Pakeitimas 41
Minodora Cliveti
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina investuoti į tokias 
paslaugas kaip prieinama, visą darbo 
dieną trunkanti aukštos kokybės vaikų 
priežiūra, visą dieną veikiančios mokymo 
įstaigos ir pagyvenusių asmenų priežiūra, 
nes jos padeda skatinti lyčių lygybę, siekti 
geresnės šeimos ir profesinio gyvenimo 
pusiausvyros ir visiems tėvams sudaryti 
palankesnes sąlygas įsilieti arba iš naujo 
įsilieti į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 42
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad krizės sąlygomis dažnai 
pirmiausia moterys praranda darbą arba 
joms sumažinamas darbo užmokestis; 
todėl sektorių, kuriuose dirba daugiausia 
moterys, apsauga yra būtina priemonė 
švelninant pirminį ekonomikos krizės 
poveikį ir siekiant ilgalaikio stabilumo;

Or. en

Pakeitimas 43
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja, kad 2013 m. metinėje 
augimo apžvalgoje nekalbama apie darbo 
rinkoje dalyvaujančių moterų skaičiaus 
didinimą, nepaisant to, kad tai yra vienas 
iš strategijos „Europa 2020“ pagrindinių 
tikslų; ragina Tarybą rengiant šių metų 
ekonominės politikos gaires, susijusias su 
Europos semestro įgyvendinimu, įtraukti 
moterų dalyvavimo darbo rinkoje 
skatinimą į prioritetų sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 44
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia asmeninio gyvenimo ir 
profesinės veiklos suderinimo svarbą 
visapusiškai įtraukiant moteris į darbo 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. taip pat ragina valstybes nares plėtoti 
profesinio mokymo politiką;

Or. en
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Pakeitimas 46
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad būtina sumažinti 
ekonomikos ir finansų krizės poveikį 
šeimoms (turimi omenyje atvejai, kai tėvai 
yra išsiskyrę arba kai vaikai yra palikti 
giminaičių priežiūrai arba atiduoti į vaikų 
priežiūros įstaigas), įskaitant vienišus 
tėvus, atsižvelgiant į tai, kad namų ūkio 
tvarkymo pareigos priskiriamos moterims;

Or. en

Pakeitimas 47
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad nedarbo 
lygis skiriasi ir svyruoja nuo 48,6 proc. iki 
77,2 proc., tad kiekvienu atveju reikia 
imtis konkrečių priemonių;

Or. en

Pakeitimas 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad reikia skatinti moterų 
verslumą skatinant jas steigti savo įmones 
ir palengvinant galimybę moterims gauti 
finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina valstybes nares ir Europos 
Sąjungą plėtoti politiką, kuria skatinamas 
šeimos, asmeninio gyvenimo ir profesinės 
veiklos suderinimas;

Or. en

Pakeitimas 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. įspėja, kad dabartinės krizės sąlygomis 
moterims gali kilti didesnis pavojus patirti 
smurtą šeimoje;

Or. en

Pakeitimas 51
Veronica Lope Fontagné
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

4. yra susirūpinęs, kad, dėl dabartinės 
ekonominės padėties pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to moterims kyla didelis pavojus patirti 
skurdą;

Or. en

Pakeitimas 52
Sari Essayah

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

4. yra susirūpinęs, kad, dėl smarkiai 
sumažėjusio vyriausybių pajėgumo 
finansuoti viešąsias išlaidas pradėjus 
taikyti griežtas taupymo priemones, 
gerokai sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 53
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
o tai ypač paveikia moteris, dėl to jos yra 
priverstos iškeisti mokamą darbą į 
nemokamą ir joms kyla didelis pavojus 
patirti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 54
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į bedarbystę arba 
nemokamą darbą ir joms kyla pavojus 
patirti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 55
Siiri Oviir

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
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griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

kartais neracionalias ir griežtas taupymo 
priemones, gerokai sumažintos viešosios 
išlaidos, todėl viešajame sektoriuje labai 
sumažėjo darbo vietų ir teikiama gerokai 
mažiau paslaugų, dėl to daug moterų yra 
priverstos iškeisti mokamą darbą į 
nemokamą ir joms kyla didelis pavojus 
patirti skurdą, o dėl to didėja išlaidos 
socialinėms išmokoms;
(Išlaidų sumažinimas atliekant grynai 
aritmetinę atimtį dažnai lemia tai, kad 
išauga netiesioginės išlaidos, pvz., dėl 
socialinės paramos poreikio.)

Or. en

Pakeitimas 56
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
dėl to daug moterų yra priverstos iškeisti 
mokamą darbą į nemokamą ir joms kyla 
didelis pavojus patirti skurdą;

4. yra susirūpinęs, kad, pradėjus taikyti 
griežtas taupymo priemones, gerokai 
sumažintos viešosios išlaidos, todėl 
viešajame sektoriuje labai sumažėjo darbo 
vietų ir teikiama gerokai mažiau paslaugų, 
kurios pagal savo pobūdį yra labai 
feminizuotos ir dėl to jų išnykimas 
neproporcingai paveikia moteris, tad daug 
jų yra priverstos iškeisti mokamą darbą į 
nemokamą ir joms kyla didelis pavojus 
patirti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 57
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. tvirtina, kad priemonės, kurių reikia 
imtis siekiant sumažinti lyčių segregaciją 
darbo rinkoje ir horizontaliai, t. y. menkai 
atlyginamą darbą dirbančių moterų yra 
daugiau nei vyrų, ir vertikaliai, t. y. 
moterų, dirbančių vadovaujamą darbą, 
susijusį su sprendimų priėmimu, yra 
mažiau nei vyrų; pabrėžia, kad 
nepalankios darbo sąlygos tebėra lyčių 
klausimas ne tik tuose sektoriuose, 
kuriuose dirba menkus įgūdžius ir žemą 
kvalifikaciją turinti darbo jėga, bet ir 
darbo sektoriuose, kuriuose reikalingi 
aukštąjį išsilavinimą turintys darbuotojai, 
pvz., mažų garantijų akademinis darbas, 
kurį dirba daugiausia moterys; 

Or. en

Pakeitimas 58
Marian Harkin

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. prašo valstybių narių užtikrinti, kad 
būtų įgyvendinamos politikos kryptys ir 
programos, kuriomis užtikrinama geresnė 
darbo ir gyvenimo pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. kadangi dabartinėmis ekonomikos 
krizės ir griežto biudžeto lėšų taupymo 
sąlygomis moterys turi dar mažiau 
išteklių, reikalingų apsiginti ir apsaugoti 
savo vaikus nuo smurto, ir kadangi dar 
svarbiau išvengti tiesioginio finansinio 
poveikio, kuris dėl smurto prieš moteris ir 
vaikus daromas teisminėms institucijoms 
ir sveikatos priežiūros bei socialinėms 
tarnyboms;

Or. en

Pakeitimas 60
Siiri Oviir

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti minimalių 
pajamų sistemas ir socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems 
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę padidinti moterų užimtumo lygį, 
nes taip būtų suteiktas naujas postūmis 
Europos ekonomikos augimui didinant 
Europos įmonių konkurencingumą, kad 
būtų sustabdytas darbo vietų perkėlimas į 
Aziją, keliant perkvalifikavimo programų 
kokybės lygį ir kartu skatinant naudotis 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo (EGF) teikiama parama, 
skirta sunkumų patiriančių įmonių 
darbuotojų perkvalifikavimui.
(Socialinių išmokų didinimas nėra 
vienintelė išeitis, pirmiausia žmonėms 
reikia turėti užtikrintą darbą.)

Or. en

Pakeitimas 61
Veronica Lope Fontagné
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti minimalių 
pajamų sistemas ir socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems 
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones ir sukurti socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems 
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

Or. en

Pakeitimas 62
Edit Bauer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti minimalių 
pajamų sistemas ir socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems 
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti socialinės 
įtraukties ir socialinės paramos programas, 
skirtas asmenims, kuriems sudėtinga 
patenkinti savo pagrindinius poreikius, visų 
pirma vaikų turintiems asmenims ir ypač 
vienišiems tėvams, kad būtų kovojama su 
skurdu, kaip užsibrėžta strategijoje 
„Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 63
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti minimalių 
pajamų sistemas ir socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems 
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti skurdo 
rizikos ribą, prilyginamą 60 proc. 
vidutinių nacionalinių pajamų, 
viršijančių minimalių pajamų sistemas ir 
socialinės paramos programas, skirtas 
asmenims, kuriems sudėtinga patenkinti 
savo pagrindinius poreikius, visų pirma 
vaikų turintiems asmenims ir ypač 
vienišiems tėvams.

Or. en

Pakeitimas 64
Kinga Göncz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti minimalių 
pajamų sistemas ir socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems 
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

5. atkreipia valstybių narių dėmesį į 
būtinybę pradėti taikyti pajamų didinimo 
priemones, be kita ko, sukurti minimalių 
pajamų sistemas ir socialinės paramos 
programas, skirtas asmenims, kuriems 
sudėtinga patenkinti savo pagrindinius 
poreikius, visų pirma vaikų turintiems arba 
priežiūros pareigas atliekantiems
asmenims ir ypač vienišiems tėvams.

Or. en

Pakeitimas 65
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares tvirtai paremti 
lyčių aspekto integravimą į biudžetą, kad 
būtų ištaisyti neigiami pajamų ir išlaidų 
padariniai ir taip užtikrinta didesnė lyčių 
lygybė, ir pagerinti valdymą ir 
atskaitomybę, ypač nacionalinių biudžetų 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 66
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares imtis veiklos 
siekiant sumažinti dirbančiųjų skurdą, 
kuris paveikia ypač moteris, patvirtinant 
priemonių rinkinį, pvz., nustatant 
minimalias pajamas, siekiančias bent 
60 proc. atitinkamo vidutinio darbo 
užmokesčio, ir užtikrinant tęstinio 
mokymo darbo vietoje galimybes.

Or. en

Pakeitimas 67
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia investavimo į vyrų ir moterų 
lygybę, kaip ilgalaikės strategijos, kuria 
siekiama užtikrinti apsaugą nuo 
finansinių sukrėtimų ir bendrą ekonominį 
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stabilumą, svarbą.

Or. en

Pakeitimas 68
Siiri Oviir

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra susirūpinęs dėl moterų, 
gyvenančių kaimo vietovėse, kuriose labai 
sumažėjo galimybė naudotis įvairiomis 
paslaugomis, padėties ir prašo valstybių 
narių užtikrinti, kad kaimo vietovėse 
veiktų viešasis transportas, būtų teikiamos 
medicinos pagalbos ir kitos būtinos 
paslaugos, siekiant pažaboti migraciją į 
didmiesčius ir sustabdyti periferizaciją.

Or. en

Pakeitimas 69
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina valstybes nares užtikrinti 
aktyvesnį moterų dalyvavimą visais 
lygmenimis priimant sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 70
Gabriele Zimmer
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia 
skatinti dalijimąsi šeiminėmis ir namų 
ūkio tvarkymo pareigomis; ragina 
valstybes nares nustatyti arba patobulinti 
esamas priemones, kuriomis siekiama 
įveikti diskriminacinius lyčių stereotipus 
ir nevienodą pareigų paskirstymą, pvz., 
skatinant vyrus pačius prižiūrėti vaikus, 
sergančius arba neįgalius giminaičius.

Or. en

Pakeitimas 71
Minodora Cliveti

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares tinkamiau skatinti moterų 
verslumą, be kita ko, teikiant finansinę 
paramą moterims verslininkėms.

Or. en

Pakeitimas 72
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. atkreipia dėmesį į tai, kad krizės 
laikais daug prekių ir paslaugų, už kurias 
anksčiau buvo mokama, gamina arba 
teikia negaudamos jokio atlygio namų 
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ūkyje dirbančios moterys; todėl pabrėžia 
būtinybę turėti išsamesnius oficialius 
statistinius duomenis, apimančius ir 
neapmokamą darbą, kad būtų galima 
visapusiškai įvertinti krizės ir griežtų 
taupymo priemonių poveikį moterų ir vyrų 
padėčiai darbo rinkoje.

Or. en


