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Grozījums Nr. 1
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību”; 
aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ES 
programmu „Progress” un nākamo 
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, jo īpaši attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības mērķu efektīvu īstenošanu; 
aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saņemtu Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu un izmantotu finansējumu, 
kas paredzēts īpašām programmām, kuru 
mērķis ir novērst nabadzību;

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību”; 
aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
programmu „Eiropa pilsoņiem”, jo īpaši 
attiecībā uz dzimumu līdztiesības mērķu 
efektīvu īstenošanu; aicina dalībvalstis 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
saņemtu Eiropas Sociālā fonda atbalstu un 
izmantotu finansējumu, kas paredzēts 
īpašām programmām, kuru mērķis ir 
novērst nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību”; 
aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ES 
programmu „Progress” un nākamo Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, jo īpaši attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības mērķu efektīvu īstenošanu; 
aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saņemtu Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu un izmantotu finansējumu, 
kas paredzēts īpašām programmām, kuru 
mērķis ir novērst nabadzību;

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību”; 
aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ES 
programmu „Progress” un nākamo Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, jo īpaši attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības mērķu efektīvu īstenošanu; 
uzsver programmas „Daphne III” nozīmi, 
jo īpaši attiecībā uz sieviešu aizsardzību 
pret visa veida vardarbību un veselības 
aizsardzības, labklājības un sociālās 
kohēzijas augsta līmeņa sasniegšanu;
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aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saņemtu Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu un izmantotu finansējumu, 
kas paredzēts īpašām programmām, kuru 
mērķis ir novērst nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību”; 
aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ES 
programmu „Progress” un nākamo Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, jo īpaši attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības mērķu efektīvu īstenošanu; 
aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saņemtu Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu un izmantotu finansējumu, 
kas paredzēts īpašām programmām, kuru 
mērķis ir novērst nabadzību;

1. uzsver lielo nozīmi, kāda ir 
pamatiniciatīvai „Eiropas platforma cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību”; 
aicina dalībvalstis pilnībā izmantot ES 
programmu „Progress” un nākamo Sociālo 
pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmu, jo īpaši attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības mērķu efektīvu īstenošanu; 
aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai saņemtu atbalstu no 
Eiropas Sociālā fonda, kuram ir liela 
nozīme profesionālajā integrācijā, 
īstenojot izglītības un apmācības politiku,
un lai izmantotu finansējumu, kas 
paredzēts īpašām programmām, kuru 
mērķis ir novērst nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Eiropas Komisiju integrēt 
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dzimumu vienlīdzības aspektu visos 
politikas virzienos, jo īpaši šādos: 
taupības pasākumu ietekme un krīzes 
pārvarēšana, ekonomikas pārvaldība, 
ilgtspējīga attīstība un vidi saudzējošas 
darbavietas, profesionālā izglītība un 
apmācība, migrācija, sadarbība un 
attīstība, veselība un drošība, kā arī 
plānojamie vai īstenojamie pasākumi 
krīzes seku novēršanai vai ierobežošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina dalībvalstis pārskatīt un uzsvērt 
ekonomikas krīzes tūlītējo un ilgtermiņa 
ietekmi uz sievietēm, jo īpaši to, vai un kā 
tā pasliktina pašreizējo situāciju dzimumu 
līdztiesības jomā, un saistītās sekas, tādas 
kā paaugstināts ar dzimumu saistītas 
vardarbības risks, mātes un bērna 
veselības pasliktināšanās un vecāka 
gadagājuma sieviešu nabadzība;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Eiropas Komisiju apsvērt 
Eiropas struktūrfondu turpmāku 
pielāgošanu, lai nodrošinātu papildu 
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atbalstu tādām sieviešu nodarbinātības 
jomām, kuras varētu skart krīze, kā arī 
atbalstu bērnu aprūpes, apmācības un 
nodarbinātības iespēju nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Bauer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

2. konstatē, ka bezdarba līmenis sievietēm 
ir nemainīgi augstāks nekā vīriešiem, kas 
tikai papildina pašreizējās sieviešu 
problēmas darba tirgū, tostarp tiešu vai 
netiešu diskrimināciju, neaizsargātu 
sieviešu diskrimināciju vairāku iemeslu 
dēļ, darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, nepilna laika darbu, nestabilus 
darba apstākļus, nodarbinātu personu 
nabadzību un sieviešu lielo nodarbinātību 
neformālajā sektorā, kurā raksturīgi mazāki 
ienākumi, mazāka sociālā aizsardzība un 
nepietiekamas tiesības uz pensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā,
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, „stikla griestu” 
fenomenu, darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, nepilna laika darbu, nestabilus 
darba apstākļus, nodarbinātu personu 
nabadzību un sieviešu lielo nodarbinātību 
neformālajā sektorā, kurā raksturīgi mazāki 
ienākumi, mazāka sociālā aizsardzība un 
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tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

nepietiekamas pensijas iepriekš minēto 
faktoru dēļ; tāpēc prasa Komisijai adresēt 
dalībvalstīm ieteikumu par to, lai novērstu 
darba tirgus segmentāciju, kuras dēļ 
sievietēm ir nepietiekamas iespējas strādāt 
kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emer Costello

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, 
mājsaimniecībā nodarbināto sieviešu —
galvenokārt migranšu — ekspluatācija, 
mazāka sociālā aizsardzība un 
nepietiekamas tiesības uz pensiju; tāpēc 
prasa Komisijai adresēt dalībvalstīm 
ieteikumu par to, lai novērstu darba tirgus 
segmentāciju, veicinot sieviešu iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gabriele Zimmer
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu, aplūkojot nabadzības 
feminizācijas galvenos cēloņus, nosakot 
labāko praksi un sniedzot ieteikumus 
dalībvalstīm kā atbalstu to centienos 
integrēt vai reintegrēt sievietes darba tirgū 
un plašākā nozīmē izskaust sieviešu un 
bērnu nabadzību un sociālo atstumtību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
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tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti un sievietēm, kas 
pieder pie etniskām minoritātēm, darba 
samaksas atšķirības starp dzimumiem, 
nepilna laika darbu, nestabilus darba 
apstākļus, nodarbinātu personu nabadzību 
un sieviešu lielo nodarbinātību neformālajā 
sektorā, kurā raksturīgi mazāki ienākumi, 
radikāli pārveidoti labklājības noteikumi, 
kas negatīvi ietekmē nabadzīgās ģimenes 
un vientuļos vecākus, mazāka sociālā 
aizsardzība un nepietiekamas tiesības uz 
pensiju; tāpēc prasa Komisijai adresēt 
dalībvalstīm ieteikumu par to, lai novērstu 
darba tirgus segmentāciju, kuras dēļ 
sievietēm ir nepietiekamas iespējas strādāt 
kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
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dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu un atbilstīgu sociālo 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Sari Essayah

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma 
bezdarba līmenis sievietēm ir nemainīgi 
augstāks nekā vīriešiem, kas tikai papildina 
pašreizējās sieviešu problēmas darba tirgū, 
tostarp tiešu vai netiešu diskrimināciju, 
divkāršu diskrimināciju attiecībā uz 
sievietēm ar invaliditāti, darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, nepilna laika 
darbu, nestabilus darba apstākļus, 
nodarbinātu personu nabadzību un sieviešu 
lielo nodarbinātību neformālajā sektorā, 
kurā raksturīgi mazāki ienākumi, mazāka 
sociālā aizsardzība un nepietiekamas 
tiesības uz pensiju; tāpēc prasa Komisijai 
adresēt dalībvalstīm ieteikumu par to, lai 
novērstu darba tirgus segmentāciju, kuras 
dēļ sievietēm ir nepietiekamas iespējas 
strādāt kvalitatīvās darbavietās un saņemt 
pienācīgu algu;

2. konstatē, ka kopš krīzes sākuma daudzās 
dalībvalstīs bezdarba līmenis sievietēm ir 
nemainīgi augstāks nekā vīriešiem, kas 
tikai papildina pašreizējās sieviešu 
problēmas darba tirgū, tostarp tiešu vai 
netiešu diskrimināciju, divkāršu 
diskrimināciju attiecībā uz sievietēm ar 
invaliditāti, darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, nepilna laika darbu, nestabilus 
darba apstākļus, nodarbinātu personu 
nabadzību un sieviešu lielo nodarbinātību 
neformālajā sektorā, kurā raksturīgi mazāki 
ienākumi, mazāka sociālā aizsardzība un 
nepietiekamas tiesības uz pensiju; tāpēc 
prasa Komisijai adresēt dalībvalstīm 
ieteikumu par to, lai novērstu darba tirgus 
segmentāciju, kuras dēļ sievietēm ir 
nepietiekamas iespējas strādāt kvalitatīvās 
darbavietās un saņemt pienācīgu algu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt labu 
līdzsvaru starp drošību un elastību darba 
tirgū, visaptveroši piemērojot 
elastdrošības principus, un risināt darba 
tirgus segmentācijas problēmu, 
nodrošinot pienācīgu sociālo aizsardzību 
pārejas periodā vai uz pagaidu vai nepilna 
laika darba līguma pamata, kā arī 
piekļuvi apmācības, profesionālās 
attīstības un pilna laika nodarbinātības 
iespējām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka tādi taupības pasākumi kā 
valsts izdevumu samazināšana veselības 
un sociālās aprūpes jomā vispirms parasti 
skar sievietes un meitenes; vispārēja 
dzimumu nelīdztiesība bieži vien rada 
situāciju, ka sievietes vienas pašas 
uzņemas rūpes par bērniem un slimiem 
ģimenes locekļiem, un tas nozīmē to, ka, 
samazinoties valdības atbalstam, pieaug 
sieviešu neapmaksātā darba slodze;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju pēc iespējas ātrāk 
iesniegt direktīvas projektu ar aprēķiniem 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību novēršanai par vienādu vai 
līdzvērtīgu darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka, lai mazinātu negatīvo 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību, visos 
veiktajos pasākumos un ekonomikas 
krīzes novēršanai izmantotajos fondos, jo 
īpaši ESF, ir jānovērtē dzimumu ietekme 
un jāievēro dzimumu līdztiesības princips 
budžeta plānošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka atšķirība starp vīriešu un 
sieviešu algām ir gandrīz 17 %; aicina 
dalībvalstis veikt pasākumus, lai 
līdzsvarotu algas un izskaustu 
diskrimināciju dzimuma dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis visās nodarbinātības politikas 
jomās iekļaut vispārēju sieviešu un vīriešu 
līdztiesības pieeju, veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
nodarbinātību, un iekļaut šo pieeju 
Eiropas Savienības nodarbinātības 
pamatnostādnēs;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a tā kā pašreizējā krīze ilgtermiņā 
ietekmēs sievietes, jo darba tirgū pastāv 
liela dzimumu segregācija ar sieviešu 
skaita koncentrāciju nozarēs, kurām 
raksturīgs zems atalgojums, neoficiāls un 
nepilna laika darbs, kas tieši ietekmē 
sieviešu pensiju iemaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Emer Costello

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka sieviešu tiesības 
nevajadzētu uzskatīt, pieņemt un izvirzīt 
par tādām, kas konkurē ar vīriešu 
tiesībām, jo visai sabiedrībai ir svarīgi, lai 
tiktu uzlabots gan vīriešu, gan arī sieviešu 
stāvoklis; tāpēc aprūpes un sabiedrisko 
pakalpojumu uzlabošana ģimenēm ir 
priekšnoteikums gan vīriešu, gan arī 
sieviešu dalībai darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver makroekonomikas, sociālās un 
darba tirgus politikas reformu nozīmi, lai 
garantētu sievietēm ekonomisko un 
sociālo taisnīgumu, izstrādātu stratēģijas 
taisnīga labklājības sadalījuma 
veicināšanai, garantētu minimālos 
ienākumus un pienācīgas algas un 
pensijas, samazinātu vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirības, radītu 
kvalitatīvākas darbavietas sievietēm, 
vienlaikus nodrošinot viņām tiesības, 
sniegtu iespēju sievietēm izmantot augsta 
līmeņa sabiedriskos pakalpojumus un 
uzlabotu labklājības nodrošinājumu un 
vietējos pakalpojumus, tai skaitā 
mazbērnu novietnes, bērnudārzus un cita 
veida pirmsskolas izglītības iestādes, 
dienas centrus, vietējās kopienas atpūtas 
un ģimenes atbalsta centrus un dažādu 
paaudžu centrus;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b vīriešu un sieviešu līdztiesība ir 
Eiropas pamatmērķis un galvenais 
risinājums tam, kā pārvarēt pašreizējo 
ekonomikas un finanšu krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b tā kā atšķirības starp vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības, algu un 
profesionālās darbības pārtraukumu ziņā, 
kā arī nepilna laika nodarbinātība 
ģimenes pienākumu dēļ nopietni ietekmē 
pensiju aprēķinu, tāpēc sieviešu pensijas 
bieži vien ir zemākas un sievietes ir vairāk 
pakļautas nabadzības riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Emer Costello

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.b atzīmē, ka krīzes ietekmē vienošanās 
par atalgojumu ir kļuvusi 
decentralizētāka un ka dzimumu 
segregācija apdraud darba koplīguma 
slēgšanas sarunas, un atzīst sociālo 
partneru, jo īpaši apvienību, iespējamo 
lomu, šo jautājumu iekļaujot sarunu 
darba kārtībā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina dalībvalstis veicināt aktīvu 
darba tirgus politiku, spēcīgu sociālo 
dialogu, darba standartus un sociālo 
aizsardzību, lai garantētu sieviešu, tostarp 
migranšu, tiesības, cīnītos pret piespiedu 
darbu un apkarotu nedeklarētu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Emer Costello

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c aicina visas dalībvalstis ratificēt SDO 
Konvenciju par mājsaimniecībā 
nodarbinātajiem (189. konvenciju);
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.d uzsver aktīvas darba tirgus politikas, 
darba inspekciju un sociālā dialoga, kā 
arī kvalifikācijas paaugstināšanas nozīmi 
vidi saudzējošas ekonomikas veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.e aicina dalībvalstis īstenot īpašas 
programmas, lai veicinātu sieviešu aktīvu 
iekļaušanu vai reintegrāciju darba tirgū, 
un radīt īpašas mūžizglītības iespējas, lai 
nodrošinātu tādas prasmes un 
kvalifikācijas kā tiesību nostiprināšana, 
uzticības un spēju veidošana, kas 
nepieciešamas saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.f punkts (jauns)



AM\923379LV.doc 19/37 PE502.206v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2.f aicina dalībvalstis pārskatīt sociālās 
aizsardzības sistēmas, lai individualizētu 
pensiju tiesības un sociālā nodrošinājuma 
shēmas un tādējādi likvidētu „ģimenes 
apgādnieka priekšrocības”, garantējot 
vienlīdzīgas pensiju tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot
bezmaksas pieeju valsts aprūpes
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, nodrošinot izglītību pēc 
pieprasījuma, īstenojot kvalifikācijas 
programmas un sniedzot bērnu aprūpes
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un
profesionālās kvalifikācijas programmām 

3. uzsver, ka dzimumu vienlīdzības 
aspektam ir izšķiroša nozīme, lai 
sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķus, jo sievietes veido vēl 
neizmantotā darbaspēka lielāko rezervi; 
aicina dalībvalstis pieņemt vajadzīgos 
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paredzētos līdzekļus; pasākumus, lai paaugstinātu sieviešu
nodarbinātības līmeni, piemēram, 
nodrošinot bezmaksas pieeju aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, palielinot izglītībai,
profesionālās kvalifikācijas programmām, 
kā arī pienācīgām grūtniecības un 
dzemdību, paternitātes un bērna kopšanas 
atvaļinājuma shēmām paredzētos 
līdzekļus un darba laika elastīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Edit Bauer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām
paredzētos līdzekļus;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, nodrošinot pieeju 
aprūpes pakalpojumiem bērniem un 
apgādājamām personām un paredzot 
nosacījumus attiecībā uz piekļuvi 
mūžizglītības, profesionālās kvalifikācijas 
un pārkvalifikācijas programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
vajadzīgo skaitu bērnu aprūpes iestāžu ar 
piemērotu darba laiku, garantējot 
vienlīdzīgu pieeju valsts aprūpes 
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profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;

pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, atbalstot uzņēmumu iniciatīvu 
bērnu aprūpes pakalpojumus nodrošināt 
pašā uzņēmumā, veicinot elastīgu darba 
laiku mātēm ar tāldarba palīdzību, 
veicinot paternitātes atvaļinājumu, kā arī 
palielinot izglītībai un profesionālās 
kvalifikācijas programmām paredzētos 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Sari Essayah

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, par 
pieņemamu cenu nodrošinot pieeju valsts 
aprūpes pakalpojumiem bērniem un 
apgādājamām personām, kā arī palielinot 
izglītībai un profesionālās kvalifikācijas 
programmām paredzētos līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju cenas ziņā pieejamiem 
aprūpes pakalpojumiem bērniem un 
apgādājamām personām, palielinot 
izglītībai un profesionālās kvalifikācijas 
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paredzētos līdzekļus; programmām paredzētos līdzekļus un 
paredzot izdevīgus paternitātes un 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem visu vecuma grupu 
bērniem un apgādājamām personām, kā arī 
palielinot izglītībai un profesionālās 
kvalifikācijas programmām paredzētos 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;

3. aicina dalībvalstis nodrošināt sieviešu 
dalību lēmumu pieņemšanas procesā par 
politiskajiem pasākumiem krīzes 
pārvarēšanai un atbalstīt sieviešu dalību 
darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām, kā arī palielinot izglītībai un 
profesionālās kvalifikācijas programmām 
paredzētos līdzekļus;

3. aicina dalībvalstis atbalstīt sieviešu 
dalību darba tirgū, piemēram, nodrošinot 
bezmaksas pieeju valsts aprūpes 
pakalpojumiem bērniem un apgādājamām 
personām un pienācīgu atbalstu 
personām, kas kopj ģimenes locekļus, 
ietverot aprūpes pienākumu uzņemšanos 
pastāvīgā aprūpētāja prombūtnes laikā, kā 
arī palielinot izglītībai un profesionālās 
kvalifikācijas programmām paredzētos 
līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver nepieciešamību ieguldīt cenas 
ziņā pieejamos un kvalitatīvos 
pakalpojumos, tādos kā pilna laika bērnu 
aprūpe, pagarinātās dienas grupas un 
veco ļaužu aprūpe, kas palīdz veicināt 
dzimumu līdztiesību, sekmē labāku darba 
un privātās dzīves līdzsvaru un rada 
sistēmu, kas ļauj sākt darboties vai 
atgriezties darba tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka krīzes laikā sievietes bieži 
vien ir pirmās, kas zaudē darbu vai kuru 
algas tiek samazinātas; tāpēc ir jāaizsargā 
nozares, kurās parasti tiek nodarbinātas 
sievietes, lai mazinātu ekonomikas krīzes 
sākotnējo ietekmi un nodrošinātu 
ilgtermiņa stabilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu, ka, neraugoties uz to, ka 
sieviešu dalības palielināšana darba tirgū 
ir viens no stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķiem, tā nav iekļauta 
2013. gada izaugsmes pētījumā; aicina 
Padomi, pieņemot šā gada ekonomikas 
politikas pamatnostādnes saistībā ar 
Eiropas pusgada pamatregulējumu, par 
vienu no prioritātēm noteikt sieviešu 
dalības veicināšanu darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Veronica Lope Fontagné
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver saskaņošanas nozīmi, lai 
sievietes pilnībā iekļautu darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina dalībvalstis izstrādāt arī 
profesionālās izglītības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka ir jāsamazina ekonomikas 
un finanšu krīzes ietekme uz ģimenēm 
(neaizmirstot arī šķirtās ģimenes un 
gadījumus, kad bērni tiek atstāti 
radinieku vai varas iestāžu aprūpē), 
tostarp vientuļajiem vecākiem, ņemot 
vērā, ka sievietēm ir jāveic 
mājsaimniecības darbi;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka bezdarba līmenis svārstās 
no 48,6 līdz 77,2 %, un ikvienā gadījumā 
ir jāveic īpaši pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka ir jāatbalsta sieviešu 
uzņēmējdarbība, mudinot sievietes dibināt 
savus uzņēmumus un atvieglojot to 
piekļuvi finansējumam;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina dalībvalstis un Eiropas 
Savienību izstrādāt arī politiku, lai 
veicinātu ģimenes, privātās un darba 
dzīves saskaņošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d brīdina, ka pašreizējā krīzes situācija 
var palielināt risku sievietēm ciest no 
vardarbības ģimenē;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ 
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu,
tādējādi viņas pakļaujot augstam 
nabadzības riskam;

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu pašreizējās 
ekonomiskās situācijas dēļ ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, tādējādi 
pakļaujot sievietes augstam nabadzības 
riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Sari Essayah

Atzinuma projekts
4. punkts



PE502.206v01-00 28/37 AM\923379LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ 
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam 
nabadzības riskam;

4. pauž bažas, ka sakarā ar būtiski 
samazināto valdības spēju finansēt valsts 
izdevumus ir ievērojami samazināti valsts 
izdevumi, kā rezultātā valsts sektorā ir 
būtiski samazinājies darbavietu un 
pakalpojumu skaits, kā dēļ daudzas 
sievietes ir spiestas pāriet no algota darba 
uz neapmaksātu darbu, tādējādi viņas 
pakļaujot augstam nabadzības riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ 
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam 
nabadzības riskam;

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kas 
īpaši skar sievietes un spiež tās pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam 
nabadzības riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
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pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ 
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam
nabadzības riskam;

pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ 
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz bezdarbu vai neapmaksātu 
darbu, tādējādi viņas pakļaujot vēl 
augstākam nabadzības riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ 
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam 
nabadzības riskam;

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir reizēm 
neracionāli un ievērojami samazināti 
valsts izdevumi, kā rezultātā valsts sektorā 
ir būtiski samazinājies darbavietu un 
pakalpojumu skaits, kā dēļ daudzas 
sievietes ir spiestas pāriet no algota darba 
uz neapmaksātu darbu, tādējādi viņas 
pakļaujot augstam nabadzības riskam, kas 
savukārt palielina izdevumus sociālajiem 
pabalstiem;

(Veicot vienkāršas aritmētiskas 
atņemšanas darbības, lai samazinātu 
izdevumus, bieži vien ir radīta situācija, 
kad netiešie izdevumi ir palielinājuši, 
piemēram, vajadzību pēc sociālās 
palīdzības.)

Or. en

Grozījums Nr. 56
Lívia Járóka
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kā dēļ
daudzas sievietes ir spiestas pāriet no 
algota darba uz neapmaksātu darbu, 
tādējādi viņas pakļaujot augstam 
nabadzības riskam;

4. pauž bažas, ka sakarā ar taupības 
pasākumu piemērošanu ir ievērojami 
samazināti valsts izdevumi, kā rezultātā 
valsts sektorā ir būtiski samazinājies to 
darbavietu un pakalpojumu skaits, kas pēc 
būtības ir ļoti feminizēti, tāpēc to 
samazināšanās sievietes ietekmē 
neproporcionāli, un tādēļ daudzas 
sievietes ir spiestas pāriet no algota darba 
uz neapmaksātu darbu, tādējādi viņas 
pakļaujot augstam nabadzības riskam;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a apgalvo, ka ir jāveic pasākumi, lai 
mazinātu dzimumu segregāciju darba 
tirgū gan horizontāli, t. i., pārāk daudz 
sieviešu zemāk atalgotajās profesijās, gan 
arī vertikāli, t. i., pārāk maz sieviešu ar 
pārvaldi un lēmumu pieņemšanu saistītos 
amatos; uzsver, ka nestabili darba 
apstākļi joprojām ir ar dzimumu saistīta 
problēma ne tikai nozarēs, kur strādā 
cilvēki ar zemu prasmju un kvalifikācijas 
līmeni, bet arī profesijās, kur 
nepieciešama augstākā izglītība, 
piemēram, tā dēvētā akadēmiskā 
nestabilitāte sievietēm, kuras ir skaitliskā 
vairākumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Marian Harkin

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis nodrošināt tādas 
politikas un programmu īstenošanu, kas 
uzlabo līdzsvaru starp darbu un privāto 
dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tā kā pašreizējos ekonomikas krīzes un 
budžeta taupības apstākļos sievietēm ir 
mazāk līdzekļu, lai pasargātu sevi un 
bērnus no vardarbības, un tā kā vēl 
svarīgāk ir novērst pret sievietēm un 
bērniem vērstās vardarbības tiešo 
finansiālo ietekmi uz tiesu sistēmu un 
veselības un sociālās aprūpes 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
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vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo 
īpaši cilvēkiem ar bērniem un konkrētāk 
vientuļajiem vecākiem.

jāpaaugstina sieviešu nodarbinātības 
līmenis, kas dotu jaunu impulsu Eiropas 
ekonomikas attīstībai, palielinot Eiropas 
uzņēmumu konkurētspēju, lai pārtrauktu 
darbavietu pārcelšanu uz Āziju, uzlabojot 
pārkvalifikācijas programmu kvalitāti, 
vienlaikus mudinot izmantot arī 
pārkvalifikācijai paredzēto atbalstu, ko 
grūtībās nonākušo uzņēmumu 
darbiniekiem sniedz Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanās fonds.
(Risinājums ir ne tikai sociālo pabalstu 
palielināšana — vispirms cilvēkiem ir 
jānodrošina darbs.)

Or. en

Grozījums Nr. 61
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un konkrētāk
vientuļajiem vecākiem.

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un sevišķi
vientuļajiem vecākiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Edit Bauer

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un konkrētāk
vientuļajiem vecākiem.

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta sociālās 
iekļaušanas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un sevišķi
vientuļajiem vecākiem, lai apkarotu 
nabadzību, kas ir viens no stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un konkrētāk
vientuļajiem vecākiem.

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas, kas pārsniedz 
nabadzības riska slieksni — 60 % no 
valsts vidējiem ienākumiem uz vienu 
iedzīvotāju, un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un sevišķi
vientuļajiem vecākiem.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem un konkrētāk
vientuļajiem vecākiem.

5. vērš dalībvalstu uzmanību uz to, ka ir 
vajadzīgi ienākumu palielināšanas 
pasākumi, tostarp ir jāattīsta minimālo 
ienākumu sistēmas un sociālās palīdzības 
programmas cilvēkiem, kam ir grūtības 
apmierināt savas pamatvajadzības, jo īpaši 
cilvēkiem ar bērniem vai aprūpes 
pienākumiem un sevišķi vientuļajiem 
vecākiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis pilnībā atbalstīt 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 
budžeta plānošanā, lai palielinātu 
dzimumu līdztiesību, novēršot ieņēmumu 
un izdevumu negatīvās sekas un uzlabojot 
pārvaldību un pārskatatbildību, jo īpaši 
attiecībā uz valsts budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis rīkoties, lai 
mazinātu nodarbinātu personu 
nabadzību, kas īpaši skar sievietes, veicot 
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tādus pasākumus kā minimālās algas 
noteikšana vismaz 60 % apmērā no 
attiecīgās vidējās algas un tālākizglītība 
darba vietā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver ieguldījumu nozīmi sieviešu un 
dzimumu līdztiesībā kā ilgtermiņa 
stratēģiju aizsardzībai pret finansiāliem 
satricinājumiem un vispārējai 
ekonomikas stabilitātei;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par to sieviešu stāvokli, 
kuras dzīvo lauku apvidos, kur dažādu 
pakalpojumu pieejamība ir 
pasliktinājusies, aicinot dalībvalstis 
nodrošināt lauku apvidos funkcionējoša 
sabiedriskā transporta, medicīniskās 
palīdzības un citus būtiskos 
pakalpojumus, apturēt migrāciju uz 
lielpilsētām un pārtraukt periferizāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina dalībvalstis uzlabot sieviešu 
dalību visos lēmumu pieņemšanas 
līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka ir jāveicina ģimenes un 
mājsaimniecības pienākumu sadale; 
aicina dalībvalstis ieviest jaunus 
pasākumus vai pilnveidot esošos, lai 
pārvarētu diskriminējošos dzimumu 
stereotipus un novērstu nevienlīdzīgo 
lomu sadalījumu, piemēram, mudinot 
vīriešus izmantot savas tiesības uzņemties 
rūpes par bērniem vai slimiem 
radiniekiem, vai radiniekiem ar 
invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis vairāk veicināt sieviešu 
uzņēmējdarbību, sniedzot arī finansiālu 
atbalstu uzņēmējām;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c norāda, ka krīzes laikā daudzas 
iepriekš apmaksātās preces ražo un 
pakalpojumus sniedz sievietes 
mājsaimniecībās bez jebkādas atlīdzības; 
tāpēc uzsver, ka ir nepieciešama 
visaptverošāka oficiālā statistika, ietverot 
datus arī par neapmaksāto darbu, lai 
varētu pilnībā novērtēt krīzes un taupības 
pasākumu ietekmi uz sieviešu un vīriešu 
stāvokli darba tirgū;

Or. en


