
AM\1007546LV.doc PE521.841v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2013/2078(INI)

28.10.2013

GROZĪJUMI Nr.
1 - 30

Atzinuma projekts
Antigoni Papadopoulou
(PE519.746v01-00)

stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā (2012. gads)
(2013/2078(INI))



PE521.841v01-00 2/17 AM\1007546LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1007546LV.doc 3/17 PE521.841v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Rui Tavares

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā ekonomikas krīzei, būtiskiem 
resursu samazinājumiem valsts veselības 
aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem
lielākajā daļā dalībvalstu, kā arī
ievērojamiem budžeta samazinājumiem 
centieniem veicināt sieviešu tiesības ir 
negatīvas sekas sievietēm,

B. tā kā ekonomikas un finanšu krīzes 
risināšanas politiskā ievirze ir radījusi 
negatīvas sekas sievietēm, jo tā ir bijusi 
saistīta ar būtiskiem izdevumu 
samazinājumiem valsts veselības aprūpes 
un sociālās aprūpes pakalpojumu jomā
lielākajā daļā dalībvalstu un ir novedusi 
pie ievērojamiem to līdzekļu
samazinājumiem gan valsts, gan Eiropas 
līmenī, kas paredzēti centieniem veicināt 
sieviešu tiesības,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rui Tavares

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā ar dzimumu saistīta vardarbība 
joprojām ir smags un nepieņemams 
cilvēktiesību pārkāpums; tā kā Eiropas un 
valstu līmenī ir jāveic būtiski pasākumi, 
lai izskaustu šo parādību un apņēmīgi 
mazinātu tās blakusiedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Mikael Gustafsson
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Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā nabadzība, dzimumu līdztiesības 
trūkums un ar dzimumu saistītie stereotipi 
palielina vardarbības un citu 
ekspluatācijas veidu, tostarp sieviešu 
tirdzniecības un prostitūcijas, risku un 
kavē sieviešu pilnvērtīgu līdzdalību visās 
dzīves jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rui Tavares

Atzinuma projekts
Bb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Bb. tā kā līdzvērtīga samaksa par 
līdzvērtīgu darbu ir ES pamatprincips, kas 
paredzēts jau 1957. gada Romas līgumā; 
tā kā ES par līdzvērtīgu darbu 2010. gadā 
sievietes joprojām pelnīja vidēji aptuveni 
par 16,4 % mazāk nekā vīrieši un 
2011. gadā samaksas atšķirības vidējais 
rādītājs atsevišķās dalībvalstīs pārsniedza 
22 %;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis, 1. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
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izstrādājot tiesību aktus un analizējot 
pamattiesību situāciju ES, ņemt vērā 
sieviešu vajadzības un bažas un rūpīgi 
uzraudzīt tādu Eiropas tiesību aktu 
īstenošanu dalībvalstīs, kas attiecas uz 
dzimumu vienlīdzību;

izstrādājot tiesību aktus un analizējot 
pamattiesību situāciju ES, tostarp 
sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību un 
sieviešu NVO, ņemt vērā sieviešu 
vajadzības un bažas un rūpīgi uzraudzīt 
tādu Eiropas tiesību aktu īstenošanu 
dalībvalstīs, kas attiecas uz dzimumu 
līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
izstrādājot tiesību aktus un analizējot 
pamattiesību situāciju ES, ņemt vērā 
sieviešu vajadzības un bažas un rūpīgi 
uzraudzīt tādu Eiropas tiesību aktu 
īstenošanu dalībvalstīs, kas attiecas uz 
dzimumu vienlīdzību;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
izstrādājot tiesību aktus un analizējot 
pamattiesību situāciju ES, ņemt vērā 
sieviešu vajadzības un bažas; uzsver, cik 
svarīgi ir uzraudzīt un izvērtēt tādu 
Eiropas tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, 
kas attiecas uz dzimumu līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis nodrošināt 
pienācīgas algas un pensijas, mazināt 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirības, radīt vairāk augstas kvalitātes 
darbavietu sievietēm, kā arī dot sievietēm 
iespēju izmantot augstiem standartiem 
atbilstošus sabiedriskos pakalpojumus un 
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uzlabot labklājības nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a mudina Komisiju ierosināt vispusīgu 
stratēģiju un tiesību aktus, tostarp 
direktīvu pret sievietēm vērstas 
vardarbības apkarošanai, kā Parlaments 
to pieprasījis vairākās rezolūcijās;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši uz dzimumu 
pamatotas vardarbības upuri, tostarp 
vardarbības ģimenē, seksuālas uzmākšanās, 
cilvēku tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, piespiedu laulības, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas un goda 
aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, kā arī 
īstenot konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu upurus, notiesātu agresorus un 
novērstu vardarbību;

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši ar dzimumu saistītas 
vardarbības upuri, tostarp vardarbības 
ģimenē, seksuālas uzmākšanās, cilvēku 
tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, piespiedu laulības, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas un goda 
aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, lai 
notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību; pauž atbalstu direktīvai, ar ko 
nosaka noziegumos cietušo tiesību, 
atbalsta un aizsardzības minimālos 
standartus (Direktīva 2012/29/ES), kurā ir 
paredzēts mērķtiecīgs un integrēts atbalsts 
upuriem ar īpašām vajadzībām, 
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piemēram, ar dzimumu saistītas 
vardarbības un seksuālas vardarbības 
upuriem, kā arī atbalsts traumu 
gadījumos un konsultācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši uz dzimumu 
pamatotas vardarbības upuri, tostarp 
vardarbības ģimenē, seksuālas 
uzmākšanās, cilvēku tirdzniecības un 
kaitējošu tradīciju, piemēram, piespiedu 
laulības, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanas un goda aizstāvēšanas 
noziegumu, upuri; aicina Komisiju un 
dalībvalstis pieņemt un nepārtraukti
uzlabot tiesību aktus, kā arī īstenot 
konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši ar dzimumu saistītas 
vardarbības upuri, tostarp vardarbības 
tuvās attiecībās, seksuālas vardarbības 
(izvarošanas, seksuāla uzbrukuma un 
seksuālas uzmākšanās), cilvēku 
tirdzniecības, verdzības un kaitējošu 
tradīciju, piemēram, piespiedu laulības, 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas un 
goda aizstāvēšanas noziegumu, upuri; 
aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
uzlabot tiesību aktus šajā jomā, kā arī 
īstenot konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību; aicina Komisiju un 
dalībvalstis parakstīt un ratificēt 
Stambulas konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši uz dzimumu 
pamatotas vardarbības upuri, tostarp 
vardarbības ģimenē, seksuālas uzmākšanās, 
cilvēku tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, piespiedu laulības, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas un goda 
aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, kā arī 
īstenot konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši ar dzimumu saistītas 
vardarbības upuri, tostarp vardarbības 
ģimenē, seksuālas uzmākšanās, cilvēku 
tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, piespiedu laulības, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas, goda 
aizstāvēšanas noziegumu un feminicīda, 
upuri; aicina Komisiju un dalībvalstis 
pieņemt un nepārtraukti uzlabot tiesību 
aktus, kā arī īstenot konkrētus pasākumus, 
lai aizsargātu upurus, piemēram, piešķirt 
lielāku finansējumu sieviešu patversmēm, 
un lai notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši uz dzimumu 
pamatotas vardarbības upuri, tostarp 
vardarbības ģimenē, seksuālas uzmākšanās, 
cilvēku tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, piespiedu laulības, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas un goda 
aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, kā arī 
īstenot konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši ar dzimumu saistītas 
vardarbības upuri, tostarp vardarbības 
ģimenē, seksuālas uzmākšanās, 
prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības,
kaitējošu tradīciju, piemēram, piespiedu 
laulības, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanas un goda aizstāvēšanas 
noziegumu, upuri; aicina Komisiju un 
dalībvalstis pieņemt un nepārtraukti 
uzlabot tiesību aktus, kā arī īstenot 
konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;



AM\1007546LV.doc 9/17 PE521.841v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 13
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši uz dzimumu 
pamatotas vardarbības upuri, tostarp 
vardarbības ģimenē, seksuālas uzmākšanās, 
cilvēku tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, piespiedu laulības, sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanas un goda 
aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, kā arī 
īstenot konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu 
atbalstu un aizsardzību sievietēm un 
bērniem, kas ir bijuši ar dzimumu saistītas 
vardarbības upuri, tostarp vardarbības 
ģimenē, seksuālas uzmākšanās, cilvēku 
tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, 
piemēram, pāragras un piespiedu laulības, 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas
piespiedu sterilizācijas un goda 
aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un 
nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, kā arī 
īstenot konkrētus pasākumus, lai aizsargātu 
upurus, notiesātu agresorus un novērstu 
vardarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju paplašināt 
pasākumus, ko tā veic nolūkā apkarot 
jaunu meiteņu pamattiesību pārkāpumus, 
jo īpaši pasākumus pret industriju, kurā 
jaunas meitenes tiek uztvertas kā seksuāls 
objekts un kura ES teritorijā veicina 
jaunu meiteņu tirdzniecību seksuālai 
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izmantošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Rui Tavares

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a mudina Komisiju uzsākt vispusīgas 
stratēģijas īstenošanu nolūkā apkarot 
vardarbību pret sievietēm, kā minēts 
Stokholmas rīcības programmā un kā 
Parlaments pieprasījis vairākās 
rezolūcijās; atkārtoti uzsver, ka Komisijai 
ir jāievieš juridisks krimināltiesību 
instruments, lai izskaustu ar dzimumu 
saistītu vardarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis veikt pasākumus, 
lai novērstu ekonomiskos un sociālos 
cēloņus, kas veicina vardarbību pret 
sievietēm, piemēram, bezdarbu, mazas 
algas un pensijas, mājokļu trūkumu, 
nabadzību, un sabiedrisko pakalpojumu, 
jo īpaši sabiedrības veselības aprūpes, 
izglītības un sociālā nodrošinājuma 
pakalpojumu, trūkumu vai neatbilstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis ņemt vērā un 
aizsargāt sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis ņemt vērā un 
aizsargāt sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības;

3. aicina dalībvalstis nodrošināt tādu 
valsts stratēģiju īstenošanu, kas attiecas 
uz sieviešu seksuālās un reproduktīvas 
veselības un tiesību ņemšanu vērā un 
aizsargāšanu; norāda uz Eiropas 
Savienības nozīmi informētības 
uzlabošanā un paraugprakses 
izmantošanas veicināšanā šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Rui Tavares

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis ņemt vērā un aizsargāt 
sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību 

3. aicina dalībvalstis ņemt vērā un aizsargāt 
sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību 
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un tiesības; un tiesības (SRHR); atkārtoti apstiprina, 
ka veselība ir cilvēka pamattiesības, kas ir 
nepieciešamas pārējo cilvēktiesību 
izpildei, un ka ES nevar sasniegt augstāko 
iespējamo veselības standartu, ja SRHR 
netiek pilnībā atzītas, veicinātas un 
aizsargātas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina dalībvalstis aizsargāt savu 
pilsoņu veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir pierādījies, ka pieaugošie 
prostitūcijas tirgi, kas dažās dalībvalstīs ir 
legalizēti un institucionalizēti, palielina 
cilvēku tirdzniecību, un tādēļ aicina veikt 
pasākumus, kas ierobežo prostitūcijas 
tirgus, piemēram, ieviešot sankcijas pret 
ekspluatatoriem, tostarp suteneriem un 
seksuālo pakalpojumu pircējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Antonyia Parvanova
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama 
līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā 
liecina par demokrātijas trūkumu; tāpēc 
aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
diskriminācijas pasākumus, piemēram, 
tiesību aktus par paritātes sistēmām un 
pagaidu dzimumu kvotām;

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama 
līdzdalība politisko un uzņēmējdarbības 
lēmumu pieņemšanā liecina par 
trūkumiem; tāpēc aicina dalībvalstis 
ieviest pozitīvas diskriminācijas 
pasākumus, piemēram, tiesību aktus par 
paritātes sistēmām un pagaidu dzimumu 
kvotām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Mikael Gustafsson

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama 
līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā 
liecina par demokrātijas trūkumu; tāpēc 
aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
diskriminācijas pasākumus, piemēram, 
tiesību aktus par paritātes sistēmām un 
pagaidu dzimumu kvotām;

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama 
līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā
liecina par demokrātijas trūkumu; tāpēc 
aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
diskriminācijas pasākumus, piemēram, 
tiesību aktus par paritātes sistēmām un 
dzimumu kvotām;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Mojca Kleva Kekuš

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama 
līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā 
liecina par demokrātijas trūkumu; tāpēc 
aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
diskriminācijas pasākumus, piemēram, 
tiesību aktus par paritātes sistēmām un 
pagaidu dzimumu kvotām;

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama 
līdzdalība politisko un ekonomisko 
lēmumu pieņemšanā liecina par 
demokrātijas trūkumu; tāpēc aicina 
dalībvalstis ieviest pozitīvas 
diskriminācijas pasākumus, piemēram, 
tiesību aktus par paritātes sistēmām un 
pagaidu dzimumu kvotām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Rui Tavares

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka progress vīriešu un sieviešu 
darba samaksas atšķirību samazināšanā 
ir ārkārtīgi lēns; norāda, ka dzimumu 
līdztiesības sasniegšanai ārkārtīgi svarīgi 
ir īstenot līdzvērtīgas samaksas par tādu 
pašu vai līdzvērtīgu darbu principu; 
mudina Komisiju nekavējoties pārskatīt 
Direktīvu 2006/54/EK un ierosināt tajā 
grozījumus saskaņā ar minētās direktīvas 
32. pantu un pamatojoties uz LESD 
157. pantu, ievērojot sīki izstrādātus 
ieteikumus, kas izklāstīti Eiropas 
Parlamenta 2012. gada 24. maija 
rezolūcijas pielikumā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rui Tavares
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, 
kuru mērķis ir atvieglot privātās un 
profesionālās dzīves līdzsvarošanu, 
nodrošinot kvalitatīvas aprūpes iespējas 
bērniem un neaizsargātiem apgādājamiem, 
aizsargājot grūtnieču tiesības un 
nodrošinot grūtniecības un dzemdību
atvaļinājumu.

6. aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, 
kuru mērķis ir atvieglot privātās un 
profesionālās dzīves līdzsvarošanu, 
nodrošinot cenas ziņā pieejamas un viegli 
sasniedzamas kvalitatīvas aprūpes iespējas 
bērniem un neaizsargātiem apgādājamiem,
aizsargājot grūtnieču tiesības, un aicina 
Padomi panākt vienošanos par direktīvu 
par maternitātes atvaļinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu par to, ka pārāk bieži tiek 
pārkāptas gados vecāku sieviešu 
pamattiesības, tostarp par vardarbības un 
fiziskas, emocionālas un finansiālas 
izmantošanas gadījumu lielo skaitu
vairākās ES dalībvalstīs; aicina Komisiju 
un dalībvalstis veikt papildu pasākumus, 
lai aizsargātu gados vecākas sievietes no 
jebkāda veida ļaunprātīgas izmantošanas, 
tostarp no sliktas izturēšanās veco ļaužu 
aprūpes namos; 

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rui Tavares

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

6.a uzsver, ka izdevumu samazināšana to 
sabiedrisko pakalpojumu jomā, kas 
nodrošina bērnu aprūpi, tieši ietekmē 
sieviešu ekonomisko neatkarību —
2010. gadā 28,3 % nestrādājošo un 
nepilna darba laika darbā strādājošo 
sieviešu īpatsvars tika skaidrots ar 
aprūpes pakalpojumu trūkumu, savukārt 
2009. gadā šis īpatsvars bija 27,9 %; to 
sieviešu nodarbinātības rādītājs, kurām ir 
mazi bērni, 2010. gadā ES bija par 12,7 % 
mazāks nekā to sieviešu nodarbinātības 
rādītājs, kurām nav bērnu, salīdzinājumā 
ar 11,5 % 2008. gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka sievietes ar invaliditāti cieš 
no dubultas diskriminācijas gan 
dzimuma, gan invaliditātes dēļ, un tāpēc 
aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu un aizsargātu 
sieviešu ar invaliditāti pamattiesības ES;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Rui Tavares

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

6.b aicina Komisiju nākt klajā ar tiesību 
akta priekšlikumu attiecībā uz dažāda 
veida atvaļinājumiem (paternitātes, 
adopcijas, bērna kopšanas un apgādātāja 
atvaļinājums), lai uzlabotu iespējas 
saskaņot profesionālo, ģimenes un privāto 
dzīvi, ar kuru vienlaikus būtu iespējams
atbloķēt Padomē „iestrēgušo” direktīvu 
par maternitātes atvaļinājumu;

Or. en


