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Grozījums Nr. 1
Mariya Gabriel

Atzinuma projekts
Atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
„Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 
2010.–2015. gadam” (COM(2010)0491),

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Mariya Gabriel

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā jaunas tehnoloģijas sniedz gan 
darba devējiem, gan nodarbinātajiem 
jaunas iespējas organizēt darbu tādā 
veidā, lai atrastu labāku līdzsvaru starp 
dzīvi un darbu, un tas padara darba tirgu 
iekļaujošāku attiecībā uz sievietēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju novērtēt fiskālās 
konsolidācijas pasākumu ietekmi uz 
dzimumu līdztiesību; aicina dalībvalstis 
pievērst īpašu uzmanību dzimumu 

1. norāda, ka „Eiropas pusgada” politika 
un ekonomikas pārvaldība ir neoliberālas, 
un ar tām būtiski mēģina  vājināt valsts 
lomu un sagraut tās sociālās funkcijas, kā 
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līdztiesībai stabilitātes un konverģences 
programmās un valstu reformu 
programmās (VRP), cita starpā, 
nodrošinot, ka šajās programmās ir 
iekļauti caurskatāmi dzimumu ietekmes 
plānoto ieņēmumu un izdevumu apraksti;

arī tiesības, kuras sev panākuši darba 
ņēmēji; uzskata, ka šāda politika daļēji ir 
atbildīga par sociālās krīzes 
pasliktināšanos vairākās ekonomiski vājās 
valstīs, kas padara dzīvi arvien 
sarežģītāku ģimenēm, jo īpaši sievietēm 
un bērniem, kas visvairāk cieš, 
palielinoties nabadzībai, bezdarbam un 
nestabilam un slikti apmaksātam darbam; 

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka ar taupības pasākumiem 
tiek mēģināts samazināt budžeta deficītus, 
samazinot darbvietas publiskaja sektorā 
un sociālās aprūpes pakalpojumu nozarē, 
kas lielākā mērā ietekmē sievietes nekā 
vīriešus; konstatē, ka taupības pasākumu 
ieviešana ievērojami palielināja  sieviešu 
ilgtermiņa bezdarbu; uzsver, ka izdevumu 
samazināšanai nevajadzētu apdraudēt 
dzimumu līdztiesības politikas īstenošanas 
rezultātā panākto;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver publisko ieguldījumu, īpaši 
ieguldījumu mazāk attīstītos reģionos, 
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nozīmi ES un dalībvalstu līmenī, lai 
veicinātu sociālo un ekonomisko 
kohēziju; tālab uzskata, ka ir būtiski 
atteikties no visām tā dēvētājām budžeta 
konsolidācijas politikām, jo tās negatīvi 
ietekmē struktūrfondu un ieguldījumu 
kopumā pareizu īstenošanu; uzsver, ka 
līdzekļu tērēšana izglītībai, sociāliem 
pakalpojumiem, pētniecībai un izstrādei 
un infrastruktūrai, tostarp 
atjaunojamajiem enerģijas avotiem, ir 
ieguldījums ikvienas valsts nākotnē;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Mariya Gabriel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē konkrētai valstij adresētus 
ieteikumus, lai uzlabotu bērnu aprūpes 
iestāžu darbību, novērstu fiskālos šķēršļus 
otriem pelnītājiem, saskaņotu noteikto 
pensijas vecumu vīriešiem un sievietēm, 
ņemtu vērā vajadzības apvienot darba un 
privāto dzīvi un samazināt dzimumu un 
pensiju atšķirības; pau・ba杪s par to, ka 

daudzi no 喨em ieteikumiem bija jau 
noteikti 2012. gadā, kas norāda, ka 
dalībvalstīs tie netika īstenoti;

4. atzinīgi vērtē konkrētai valstij adresētus 
ieteikumus, lai uzlabotu bērnu aprūpes 
iestāžu darbību, novērstu fiskālos šķēršļus 
otriem pelnītājiem, saskaņotu noteikto 
pensijas vecumu vīriešiem un sievietēm, 
ņemtu vērā vajadzības apvienot darba un 
privāto dzīvi, jo īpaši uzlabojot piekļuvi 
jaunām tehnoloģijām un apmācībai šo 
tehnoloģiju izmantošanā, un samazināt 
dzimumu un pensiju atšķirības; pauž bažas 
par to, ka daudzi no šiem ieteikumiem bija 
jau noteikti 2012. gadā, kas norāda, ka 
dalībvalstīs tie netika īstenoti;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē konkrētai valstij adresētus 
ieteikumus, lai uzlabotu bērnu aprūpes 
iestāžu darbību, novērstu fiskālos šķēršļus 
otriem pelnītājiem, saskaņotu noteikto 
pensijas vecumu vīriešiem un sievietēm, 
ņemtu vērā vajadzības apvienot darba un 
privāto dzīvi un samazināt dzimumu un 
pensiju atšķirības; pauž bažas par to, ka 
daudzi no šiem ieteikumiem bija jau 
noteikti 2012. gadā, kas norāda, ka 
dalībvalstīs tie netika īstenoti;

4. uzsver nepieciešamību neierobežotu 
prioritāti piešķirt risinājumu rašanai 
bezdarba, nabadzības un sociālās 
atstumtības problēmām, kas nozīmē 
pašreizējās politikas un ekonomisko 
pamatnostādņu maiņu, jo īpaši attiecībā 
uz Stabilitātes un izaugsmes paktu, 
ekonomikas pārvaldību, nolīgumu 
attiecībā uz budžetu un trijotnes 
programmām, lai izceltu pienācīgu un 
noturīgu darbvietu saglabāšanu un 
radīšanu, kas ietver nodarbināto tiesības, 
publiskos ieguldījumus un kvalitatīvus 
sabiedriskos pakalpojumus, kas garantē 
sociālo integrāciju, jo īpaši izglītības, 
sabiedrības veselības, bērnu aprūpes, 
aprūpējamo cilvēku aprūpes, sabiedriskā 
transporta un sabiedrisko pakalpojumu 
jomās, kas ir būtiskas nozares dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanā;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka dalībvalstīm būtu
jāpalielina bērnu un gados jaunu 
pieaugušo procentuālā daļa izglītības 
sistēmās un lielāka uzmanība jāpievērš 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
problēmai, iegūstot informāciju par 
iemesliem priekšlaicīgai mācību 
pārtraukšanai, lai pieņemtu un īstenotu 
politiku tās novēršanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē saikni starp Eiropas 
romu integrācijas procesu un „Eiropas 
pusgadu”, īpašu uzmanību pievēršot 
konkrētām valstīm adresētiem 
ieteikumiem, lai veicinātu romu 
integrācijas procesu; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Barbara Matera

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pienācīgi ņemt vērā ar dzimumiem 
saistītos mērķus valsts nodarbinātības 
programmā, īpašu uzmanību pievēršot 
sievietēm, kuru aprūpē ir gados vecāki 
aprūpējamie, vientuļajām mātēm un 
sievietēm, kurām ir bērni invalīdi;  turklāt 
aicina pienācīgu uzmanību pievērst  
jautājumam par mācību priekšlaicīgu 
pārtraukšanu, ņemot vērā kraso to bērnu 
skaita pieaugumu, kuri pamet skolu 
vecumā no 10 līdz 16 gadiem, un resursu 
zaudēšanu, kas skaidri raksturo ES 
kopumā;

Or. it
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Grozījums Nr. 11
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju savā gaidāmajā gada 
izaugsmes pētījumā pievērst uzmanību 
jautājumam par īpašām politikas 
pamatnostādnēm saistībā ar dzimumu 
nevienlīdzības samazināšanu, it sevišķi 
saistībā ar sieviešu un vīriešu darba 
samaksas un pensijas atšķirību 
samazināšanu, sieviešu iesaistīšanu darba 
tirgū un dzimumu segregācijas novēršanu 
darba tirgū;

5. aicina Komisiju savā gaidāmajā gada 
izaugsmes pētījumā pievērst uzmanību 
jautājumam par īpašām politikas 
pamatnostādnēm saistībā ar dzimumu 
nevienlīdzības samazināšanu, it sevišķi 
saistībā ar sieviešu un vīriešu darba 
samaksas un pensijas atšķirību 
samazināšanu, jo šīs atšķirības bieži vien 
izraisa sieviešu nonākšanu zem 
nabadzības robežas dzīves vēlākā posmā, 
sieviešu iesaistīšanu darba tirgū un 
dzimumu segregācijas novēršanu darba 
tirgū, jo ES ekonomiskas uzplaukums 
turpmāk ir būtiski atkarīgs no tās spējas 
pilnībā izmantot savus darbaspēka 
resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju iekļaut „Eiropas 
pusgadu” kā vienu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” apakšmērķiem, lai  cīnītos 
pret jaunatnes bezdarbu un nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Inês Cristina Zuber
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka vienīgi tad, ja Eiropa  
izdarīs strukturālus grozījumus tās 
makroekonomikas politikā, būs iespējams 
veicināt noturīgu izaugsmi un sociālo 
kohēziju, nostiprināt darbvietas, kas ietver 
darba ņēmēju tiesības, un sabiedriskos 
pakalpojumus, un ka bez šīm garantijām 
dzimumu līdztiesība nekad no labiem 
nodomiem nepārvērtīsies praktiskā 
realitātē; uzskata, ka ES monetārajai un 
nodokļu politikai ir bijusi negatīva 
ietekme uz ekonomikas izaugsmi un 
nodarbinātību, un atgādina, ka 
monetārajai politikai ir jāveicina 
ekonomikas atveseļošanas un bezdarba 
apkarošanas stiprināšana;

Or. pt

Grozījums Nr. 14
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, cik svarīgi ir iekļaut dzimumu 
politiku budžetā ar mērķi analizēt valdību 
programmas un politiku, to ietekmi uz 
resursu sadalījumu un devumu sieviešu 
un vīriešu līdztiesības veicināšanā;

Or. en


