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Grozījums Nr. 1
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Mariya Nedelcheva
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 5 un Nr. 6

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā daudz uzmanības ir ticis veltīts
būvniecības un automobiļu nozarēm, kurās
dominē vīrieši, turpretī tas netika darīts 
attiecībā uz mazumtirdzniecību, 
pakalpojumiem un tūrisma nozari, ko 
krīze skārusi tikpat nelabvēlīgi; tā kā ir 
steidzami jārīkojas, lai noteiktu, kā 
ekonomikas un sociālā krīze ietekmējusi 
dzimumu līdztiesības aspektu, un risinātu 
problēmas valstu un Eiropas mēroga 
ekonomikas atveseļošanas plānos;

B. tā kā pirmais krīzes vilnis pamatā skāra 
finanšu sektoru, kurā dominē vīrieši, kā 
arī būvniecības un automobiļu nozares, 
tādējādi izpelnoties pastiprinātu 
uzmanību, lai gan krīzes otrais vilnis 
tikpat nelabvēlīgi skāra 
mazumtirdzniecības nozares, 
pakalpojumus un tūrismu, kurā visbiežāk 
dominē sievietes; tāpēc ir steidzami 
jārīkojas, lai noteiktu, kā ekonomikas un 
sociālā krīze ietekmējusi dzimumu 
līdztiesības aspektu, un risinātu problēmas 
valstu un Eiropas mēroga ekonomikas 
atveseļošanas plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, 
Chrysoula Paliadeli
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 14, 15 un 16

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā tradicionāli domājošie ekonomisti 
ir norādījuši, ka kreditēšanas krīze, ar ko 
sākās recesija, faktiski bija vīriešu radīta 
katastrofa; tā kā par reaģēšanas veidiem 
valsts un starptautiskā mērogā — un kuros 
netiek ievērots dzimumu aspekts — arī ir 
lēmuši galvenokārt vīrieši; tā kā ir svarīgi, 

C. tā kā tradicionāli domājošie ekonomisti 
ir norādījuši, ka kreditēšanas krīze, ar ko 
sākās recesija, faktiski bija vīriešu radīta 
katastrofa; tā kā par reaģēšanas veidiem 
valsts un starptautiskā mērogā — un kuros 
nebija pietiekami ievērots dzimumu 
aspekts — arī ir lēmuši galvenokārt vīrieši; 
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lai lēmumu pieņemšanas procesā 
politiskajā, ekonomikas un finanšu jomā 
pilnībā tiktu iesaistītas sievietes;

tā kā ir svarīgi, lai lēmumu pieņemšanas 
procesā politiskajā, ekonomikas un finanšu 
jomā, kā arī sociālo partneru nolīgumos
pilnībā tiktu iesaistītas sievietes, kuras 
parasti ir augstāk kvalificētas nekā vīrieši;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 30 un Nr. 31

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga tā kā saskaņā ar Eiropas Dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas fonda datiem 
sieviete trīs reizes ilgāku laiku velta 
rūpēm par bērniem, mājas pienākumu 
veikšanai vai atkarīgu tuvinieku aprūpei, 
tā kā ģimenes un mājas pienākumu 
dalīšana starp vīriešiem un sievietēm, 
īpaši pateicoties bērna kopšanas vai 
paternitātes atvaļinājuma izmantošanas 
attīstīšanai, ir neaizstājams dzimumu 
līdztiesības veicināšanas un īstenošanas 
priekšnosacījums;  tā kā grūtniecības un 
dzemdību, kā arī bērna izglītošanas 
atvaļinājuma laika izslēgšana no kopējā 
darba laika aprēķiniem, ir diskriminējoša 
un nelabvēlīga sievietēm darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 35 un Nr. 36

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā jo īpaši ekonomiskās recesijas laikā 
iedzīvotāji, kuriem jau draud nabadzības
risks, kļūst vēl neaizsargātāki; tā kā 
centieni un vispārējie risinājumi 
nabadzības izskaušanai, par ko vienojās 
Lisabonas Eiropadomē jau 2000. gadā, ir 
kļuvuši par neatliekamu jautājumu; tā kā 
īpaša vērība būtu jāvelta to iedzīvotāju 
grupu aizsardzībai, kuras saskaras ar 
daudzējādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, 
un būtu jānodrošina to integrācija 
sabiedrībā;

I. tā kā jo īpaši ekonomiskās recesijas laikā 
iedzīvotāji, kuriem jau draud nabadzības 
risks un kuri lielākoties ir sievietes, kļūst 
vēl neaizsargātāki, īpaši migrējošās darba 
ņēmējas un minoritāšu grupu pārstāves; 
tā kā centieni un vispārējie risinājumi 
nabadzības izskaušanai, par ko vienojās 
Lisabonas Eiropadomē jau 2000. gadā, ir 
kļuvuši par neatliekamu jautājumu; tā kā 
īpaša vērība būtu jāvelta to iedzīvotāju 
grupu aizsardzībai, kuras saskaras ar 
daudzējādiem nelabvēlīgiem apstākļiem 
(īpaši romi), un būtu jānodrošina to 
integrācija sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 38, 40, 41 un 42

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā no nabadzības un sociālās 
atstumtības vislabāk var pasargāt 
kvalitatīva pilnas slodzes nodarbinātība, 
ietverot pienācīgas kvalitātes darbavietas; 
tā kā ir būtiski izstrādāt un ieviest 
pamatnostādnes, tostarp nodrošinot 
piekļuvi finansiāli pieņemamiem un 
pieejamiem aprūpes pakalpojumiem, kas 
būtu atbilstīgi gan sievietēm, gan 
vīriešiem;

J. tā kā no nabadzības un sociālās 
atstumtības vislabāk var pasargāt 
kvalitatīva pilnas slodzes nodarbinātība, ko 
papildina tiesības, un tā ļauj iegūt 
finansiālu un psiholoģisku neatkarību; tā 
kā, nodrošinot universālu piekļuvi 
kvalitatīviem sabiedriskiem aprūpes 
pakalpojumiem, ir būtiski izstrādāt un 
ieviest politiku, kas atbilstu gan sieviešu, 
gan vīriešu vajadzībām un ietvertu 
piekļuvi pieņemamiem, pieejamiem un 
kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem 
bērniem, veciem cilvēkiem un citām 
apgādājamām personām;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Chrysoula Paliadeli
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 47 un Nr. 48

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā pētījumi liecina, ka vardarbība pret 
sievietēm pieaug laikā, kad vīrieši 
ekonomiskās krīzes dēļ tiek atbrīvoti no 
darba un viņiem tiek atņemtas 
īpašumtiesības; tā kā ekonomiskais stress 
bieži vien izraisa biežāku, vardarbīgāku un 
bīstamāku ļaunprātīgu izmantošanu,

K. tā kā vardarbība ģimenē, no kuras 
galvenokārt cieš sievietes, ir visās valstīs 
un sociālajos slāņos izplatīta parādība; tā 
kā pētījumi liecina, ka vardarbība pret 
sievietēm pieaug laikā, kad vīrieši 
ekonomiskās krīzes dēļ tiek atbrīvoti no 
darba un viņiem tiek atņemtas 
īpašumtiesības; tā kā ekonomiskais stress 
bieži vien izraisa biežāku, vardarbīgāku un 
bīstamāku ļaunprātīgu izmantošanu; tā kā 
vardarbība ģimenē Savienībai katru gadu 
izmaksā arī 16 miljardus eiro;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL
Shadow), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 85 un Nr. 86

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž nožēlu par to, ka politiskā 
reaģēšana uz krīzi, tostarp atveseļošanas 
plāni, nav bijuši vērsti, lai apzinātu, 
analizētu un risinātu krīzes ietekmi uz 
personām atkarībā no dzimuma; pauž 
kritiku par to, ka Lisabonas stratēģijas 
turpinājumā vispār nav ietverta integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai;
aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis 

9. ar nožēlu konstatē, ka politiskā 
reaģēšana uz krīzi, tostarp atveseļošanas 
plāni, nav bijuši vērsti, lai apzinātu, 
analizētu un risinātu krīzes ietekmi uz 
personām atkarībā no dzimuma; pauž 
nožēlu par to, ka Lisabonas stratēģijas 
turpinājumā vispār nav ietverta integrēta 
pieeja dzimumu līdztiesības īstenošanai,
aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis 
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integrēt dzimumu līdztiesības principu 
nodarbinātības un makroekonomikas 
pamatnostādnēs un ES stratēģijā 
2020. gadam, kā arī attiecībā uz visām 
politikas jomām budžeta plānošanā ievērot 
dzimuma līdztiesības principu;

nodarbinātības un makroekonomikas 
pamatnostādnēs un ES stratēģijā 
2020. gadam iekļaut nodaļu par dzimumu 
līdztiesību un noteikt konkrētus mērķus, 
kā arī attiecībā uz visām politikas jomām 
budžeta plānošanā ievērot dzimuma 
līdztiesības principu; 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus Nr. 100 un Nr. 101

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina dalībvalstis izveidot finansiālā 
ziņā pieņemamus, pieejamus un 
kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus bērniem 
un citām apgādājamām personām atbilstīgi 
Eiropas izvirzītajiem mērķiem;  uzsver, ka 
būtu pilnībā jāizmanto struktūrfondi un 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, lai finansētu kvalitatīvus 
pakalpojumus; mudina Komisiju ierosināt 
direktīvas priekšlikumu par paternitātes, 
adopcijas atvaļinājumu un atvaļinājumu, 
kas saistīts ar rūpēm par apgādājamiem 
ģimenes locekļiem;  

14. aicina dalībvalstis izveidot finansiālā 
ziņā pieņemamus, pieejamus un 
kvalitatīvus aprūpes pakalpojumus bērniem 
un citām apgādājamām personām atbilstīgi 
Eiropas izvirzītajiem mērķiem un 
nodrošināt, lai šo pakalpojumu 
pieejamība būtu pieskaņota to sieviešu un 
vīriešu darba laikam, kuri strādā pilnu 
slodzi; aicina Komisiju un dalībvalstis 
pilnībā izmantot struktūrfonda un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
sniegtās iespējas un atvieglot piekļuvi 
finansējumam ar mērķi veidot kvalitatīvus 
pakalpojumus; mudina Komisiju ierosināt 
direktīvas priekšlikumu par paternitātes, 
adopcijas atvaļinājumu un atvaļinājumu, 
kas saistīts ar rūpēm par apgādājamiem 
ģimenes locekļiem; 

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 113, 114 un 115

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis 
īpaši likumdošanas ceļā veikt efektīvus 
pasākumus, kas veicinātu sieviešu un 
vīriešu pārstāvības līdzsvaru atbildīgos 
uzņēmumu un politisko iestāžu amatos; 
tāpēc prasa noteikt saistošus mērķus, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu 
pārstāvību;

16. aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis, 
kā arī reģionālās un vietējās pārvaldes 
iestādes īpaši likumdošanas ceļā veikt 
efektīvus pasākumus, kas veicinātu 
sieviešu un vīriešu pārstāvības līdzsvaru 
atbildīgos uzņēmumu un to valžu, kā arī 
politisko iestāžu un vietējo, reģionālo, 
valsts un Eiropas iestāžu un struktūru 
amatos, kam jārāda piemērs; tāpēc prasa 
noteikt saistošus mērķus, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu pārstāvību; 

Or. en

Grozījums Nr. 10
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Barbara Matera
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 130

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzsver to, ka vidi saudzējošām, tā 
sauktajām „zaļām darbavietām” ir iespējas 
veidot būtisku izaugsmes segmentu 
nākotnes Eiropas darba tirgū un ka 
patlaban Eiropas Savienībā vairāk nekā 
20 miljonu darbavietu var uzskatīt par 
„zaļām”, kā arī to, ka jaunākās liecības 
pierāda, ka darbavietām atjaunojamās 
enerģijas nozarē vien ir iespējas līdz 
2020. gadam divkāršoties, sasniedzot 
2,8 miljonus darbavietu;

20. norāda, ka ES 2020 stratēģijas 
kontekstā „zaļā ekonomika” ir ārkārtīgi 
svarīga, uzsver to, ka vidi saudzējošām, tā 
sauktajām „zaļām darbavietām” ir iespējas 
veidot būtisku izaugsmes segmentu 
nākotnes Eiropas darba tirgū un ka 
patlaban Eiropas Savienībā vairāk nekā 
20 miljonu darbavietu var uzskatīt par 
„zaļām”, kā arī to, ka jaunākās liecības 
pierāda, ka darbavietām atjaunojamās 
enerģijas nozarē vien ir iespējas līdz 
2020. gadam divkāršoties, sasniedzot 
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2,8 miljonus darbavietu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva
Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumu Nr. 142

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. mudina Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtu veikt ekonomiskās krīzes ietekmes 
analīzi pa dzimumiem un aicina Eiropas 
iestādes, piemēram, Eiropas Dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas fondu, 
pastāvīgajā darbā risināt dzimumu 
līdztiesības jautājumus;

24. mudina Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtu veikt ekonomiskās un finanšu 
krīzes ietekmes uz dzimumu līdztiesību 
analīzi; uzskata, ka šī ietekmes analīze 
būtu jāveic ar precīzu rādītāju palīdzību, 
ņemot vērā īpašo krīzes kontekstu; aicina 
Eiropas iestādes, piemēram, Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
fondu, pastāvīgajā darbā piedāvāt atbildes 
uz jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu 
līdztiesību;

Or. en


