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Pakeitimas 1
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(A) kadangi perėjimas prie naujo 
ekonomikos modelio neturėtų tapti 
pretekstu atsisakyti įvairių lygybės 
priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų 
būti laikomas unikalia galimybe didinti 
moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes 
tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą, 
panaudoti visą darbo vietų potencialą ir 
didinti konkurencingumą,

A. kadangi perėjimas prie naujo 
ekonomikos modelio neturėtų tapti 
pretekstu atsisakyti įvairių lygybės 
priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų 
būti laikomas unikalia galimybe didinti 
moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes 
tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą, 
panaudoti visą darbo vietų potencialą ir 
didinti konkurencingumą, kadangi kuriant 
naujosios ekonomikos darbo vietas reikės 
atsižvelgti į gyvenimo būdo skirtumus ir į 
tai, kad jos būtų lankstesnės tam, kad 
visos moterys galėtų dalyvauti,

Or. en

Pakeitimas 2
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi perėjimas prie naujo 
ekonomikos modelio neturėtų tapti 
pretekstu atsisakyti įvairių lygybės 
priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų 
būti laikomas unikalia galimybe didinti 
moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes 
tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą, 
panaudoti visą darbo vietų potencialą ir 
didinti konkurencingumą, 

A. kadangi perėjimas prie naujo 
ekonomikos modelio neturėtų tapti 
pretekstu atsisakyti įvairių lygybės 
priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų 
būti laikomas unikalia galimybe didinti 
moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes 
tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą ir 
patenkinti ekologinio pertvarkymo poreikį 
senėjančioje visuomenėje,

Or. en
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Pakeitimas 3
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi perėjimas prie naujo 
ekonomikos modelio neturėtų tapti 
pretekstu atsisakyti įvairių lygybės 
priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų 
būti laikomas unikalia galimybe didinti 
moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes 
tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą, 
panaudoti visą darbo vietų potencialą ir 
didinti konkurencingumą,

A. kadangi perėjimas prie naujo tvaraus 
ekonomikos modelio neturėtų tapti 
pretekstu atsisakyti įvairių lygybės 
priemonių, tačiau, užuot tai darius, turėtų 
būti laikomas unikalia galimybe didinti 
moterų dalyvavimą ES darbo rinkoje, nes 
tai būtina norint užtikrinti tvarų augimą,
panaudoti visą darbo vietų potencialą ir 
didinti konkurencingumą,

Or. en

Pakeitimas 4
Anna Záborská

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi perėjimas prie naujos tvarios 
ekonomikos neturėtų būti pretekstas 
atskirti labiausiai pažeidžiamus ir 
mažiausiai kvalifikuotus darbuotojus nuo 
darbo rinkos; kadangi dėl to reikia vengti 
vadinamojo grietinėlės nugriebimo 
reiškinio, nes jo poveikio aukomis 
pirmiausia taptų mažiausiai kvalifikuoti 
darbuotojai,

Or. fr
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Pakeitimas 5
Marc Tarabella

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi, naujausių tyrimų 
duomenimis, moterų dalyvavimas visais 
atsakomybės lygmenimis yra naudingas 
įmonėms, ypač jų ekonominiams 
rezultatams,

Or. fr

Pakeitimas 6
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi tik 30 proc. visų verslininkų 
yra moterys ir yra mažai savarankiškai 
dirbančių moterų,

Or. en

Pakeitimas 7
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi naujoji ekonomika vystysis 
senėjančioje visuomenėje ir darbo jėgos 
mažės, taigi reikės pritraukti daugiau 
moterų, kurios dirbtų mokamą darbą, 
taigi reikės pritaikyti darbo organizavimą 
ir paruošti visų sektorių darbdavius 
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priimti įvairesnę darbo jėgą,

Or. en

Pakeitimas 8
Anna Záborská

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi šiuolaikinė institucinė 
naujajai tvariajai ekonomikai palanki 
politika negali išspręsti rinkos 
ekonomikos problemų; kadangi veikiama 
turėtų būti pirmiausia vykdant glaudžią 
partnerystę su mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis (MVĮ), pramone ir socialiniais 
partneriais; kadangi MVĮ ir pramonė 
turėtų vystytis tinkamai, t. y. atsižvelgti į 
būtinybę įtraukti visus darbuotojus į 
darbo rinką neatsižvelgiant į jų socialinį 
statusą ar profesinius gebėjimus,

Or. fr

Pakeitimas 9
Marc Tarabella

Nuomonės projektas
 A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi moterys įgyja daugiausia 
universiteto diplomų ES, o verslo, vadybos 
ir teisės kursuose jų daugiausia, tačiau 
atsakinguose įmonių ir viešųjų institucijų 
postuose jos ir toliau sudaro mažumą,

Or. fr
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Pakeitimas 10
Marc Tarabella

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi ypač dėl seksistinių 
stereotipų, kurių esama auklėjant ir 
visuomenėje, yra labai mažai moterų 
srityse, kurios neteisingai laikomos 
vyriškomis, pvz., informacinių 
technologijų, inžinerijos, fizikos ir 
techninių profesijų, kaip antai 
mechanikos ir mūrijimo,

Or. fr

Pakeitimas 11
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad tik didinant moterų 
dalyvavimą Europos darbo rinkoje galime 
iki galo išnaudoti augimo ir naujosios 
ekonomikos darbo vietų potencialą, nes 
mažinant atotrūkį tarp vyrų ir moterų 
užimtumo nuo 1995 m. bendras 
užimtumas Europoje išaugo per pusę ir 
ekonomikos augimas kasmet sudarė 
ketvirtadalį;

Or. en

Pakeitimas 12
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

(1) pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos įdarbinti moteris netradicinėse 
darbo vietose;

(1) pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais;
pripažįsta, kad moterims, jeigu jos nori 
dirbti, turi būti leista pasirinkti, kokio tipo 
darbo imtis; ragina parengti valstybių 
narių lygmens darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos suteikti moterims galių ir 
pasitikėjimo bei įdarbinti moteris 
netradicinėse darbo vietose; primena, kad 
to galima pasiekti plėtojant merginų ir 
moterų švietimą paprastai vyrų 
dominuojamose srityse;

Or. en

Pakeitimas 13
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos įdarbinti moteris netradicinėse 
darbo vietose;

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
tvarios ekonomikos modelio svarbu skirti 
dėmesį lyčių lygybei, kadangi moterų 
padėtis darbo rinkoje dažniau yra nesaugi 
dėl nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio 
darbo užmokesčio skirtumo, palyginti su 
vyrais; ragina parengti darbo rinkos 
priemonių, kuriose būtų sprendžiamas 
lyčių aspekto klausimas ir kurias papildytų 
programos, skirtos įdarbinti moteris 
netradicinėse darbo vietose, ir atsižvelgti į 
tai, kad ekologiška ekonomika turėtų 
suteikti moterims galimybę aktyviau 
dalyvauti darbo rinkoje dirbant geriau 
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mokamus, aukštos kvalifikacijos 
reikalaujančius ir pasitenkinimą 
teikiančius darbus;

Or. en

Pakeitimas 14
Anna Záborská

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos įdarbinti moteris netradicinėse 
darbo vietose;

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos įdarbinti moteris netradicinėse 
darbo vietose, taip pat siekti, kad būtų 
tinkamai pripažįstamas neoficialaus 
darbo, kurį dažniausiai dirba moterys, 
pridėtinės vertės indėlis į BVP;

Or. fr

Pakeitimas 15
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
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užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos įdarbinti moteris netradicinėse 
darbo vietose;

užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos pagal lytis atskirtai darbo rinkai 
panaikinti ir moterims netradicinėse darbo 
vietose įdarbinti ir integruoti; taigi kartoja 
savo reikalavimą nustatyti bent 40 proc. 
moterų kvotą įmonių valdybose;

Or. en

Pakeitimas 16
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
ekonomikos modelio svarbu skirti dėmesį 
lyčių lygybei, kadangi moterų padėtis 
darbo rinkoje dažniau yra nesaugi dėl 
nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio darbo 
užmokesčio skirtumo, palyginti su vyrais; 
ragina parengti darbo rinkos priemonių, 
kuriose būtų sprendžiamas lyčių aspekto 
klausimas ir kurias papildytų programos, 
skirtos įdarbinti moteris netradicinėse 
darbo vietose;

1. pabrėžia, kad pereinant prie naujo 
tvarios ekonomikos modelio svarbu skirti 
dėmesį lyčių lygybei, kadangi moterų 
padėtis darbo rinkoje dažniau yra nesaugi 
dėl nepalankių darbo sąlygų ir nuolatinio 
darbo užmokesčio skirtumo, palyginti su 
vyrais; ragina parengti darbo rinkos 
priemonių, kuriose būtų sprendžiamas 
lyčių aspekto klausimas ir kurias papildytų 
programos, skirtos įdarbinti moteris 
netradicinėse darbo vietose;

Or. en

Pakeitimas 17
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog 
segregacija užimtumo srityje, kur darbų 
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vertė ir užmokestis už juos kinta 
atsižvelgiant į tai, ar tai daugiausia 
vyriškos, ar moteriškos profesijos, yra 
pagrindinis nelygybės šaltinis, ekologiški 
darbai gali būti priemonė siekiant geriau 
atlyginti už moterų darbą ir užtikrinti 
darbuotojų moterų socialinius 
laimėjimus, taigi šie darbai gali būti ir 
lyčių lygybės bei su lytimi susijusio darbo 
užmokesčio skirtumo problemos 
sprendimo būdas;

Or. en

Pakeitimas 18
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina imtis ES masto darbdavių, ypač 
tradiciškai vyrų dominuojamuose 
sektoriuose, sąmoningumo ugdymo 
iniciatyvos įvairesnės darbo jėgos 
senėjančioje visuomenėje poreikio ir 
naudos klausimu ir pasiūlyti jiems 
priemonių, kurias taikydami jie galėtų 
pasirengti didesnei įvairovei;

Or. en

Pakeitimas 19
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad ekologiški darbai gali 
tapti pagrindiniu augančiu būsimos 
Europos rinkos segmentu, kad šiandien 
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daugiau kaip 20 mln. darbo vietų Europos 
Sąjungoje gali būti laikomos 
ekologiškomis ir kad darbo vietų vien tik 
atsinaujinančios energijos sektoriuje iki 
2020 m. gali padvigubėti iki 2,8 mln.; 
ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad moterys turėtų tiek pat 
naudos;

Or. en

Pakeitimas 20
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad investavimas į socialinę 
struktūrą – tai proga modernizuoti 
Europą ir skatinti lygybę, jis taip pat gali 
būti laikomas strategija, panašia į 
investavimą į ekologines technologijas 
modernizuojant fizinę infrastruktūrą; 
taigi mano, kad lyčių lygybė turėtų būti 
politikos prioritetas ir svarbi priemonė;

Or. en

Pakeitimas 21
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. turint mintyje tai, kad vos 30 proc. 
verslininkų yra moterys ir nedaug jų dirba 
savarankiškai, pažymi, jog reikėtų šalinti 
kliūtis, šiuo metu trukdančias moterims 
tapti verslininkėmis, kadangi verslininkai 
atlieka esminį vaidmenį užtikrinant našumą 

2. pažymi, jog reikėtų šalinti kliūtis, šiuo 
metu trukdančias moterims tapti 
verslininkėmis, kadangi verslininkai atlieka 
esminį vaidmenį užtikrinant našumą ir 
augimą tvarios ekonomikos sąlygomis;
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ir augimą tvarios ekonomikos sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 22
Marc Tarabella

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares imtis tam tikrų 
veiksmingų priemonių, visų pirma teisės 
aktų leidybos, siekiant, kad aukštas 
pareigas įmonėse ir politinėse įstaigose 
einančių vyrų ir moterų skaičius būtų 
proporcingas; palankiai vertina 
Norvegijos vyriausybės sprendimų 
nustatyti mažiausią 40 proc. kiekvienos 
lyties kvotą ir privačių, ir viešųjų įmonių 
direktorių valdybose;

Or. fr

Pakeitimas 23
Marc Tarabella

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų;

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų ir kovoti su 
seksistiniais stereotipais norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
taip pat techniniuose ir visuose kituose 



PE441.284v01-00 14/24 AM\816367LT.doc

LT

sektoriuose, kurie neteisingai laikomi 
vyriškais ir kuriuose yra mažai moterų,
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų;

Or. en

Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų;

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekologiškų darbų nedirbtų 
mažiau moterų nei vyrų, turint mintyje tai, 
kad masinis moterų nusišalinimas nuo 
mokslo ir technologijų stabdytų Europos 
augimą ir tvarumą ir paliktų daug 
talentingų ir kvalifikuotų jaunų moterų 
užimtumo ir ekonominio saugumo 
paribiuose;

Or. en

Pakeitimas 25
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(3) pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 

(3) pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
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mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų;

mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų; 
pripažįsta, kad mažiau tikėtina, jog 
moterys, palikusios formalią švietimo 
sistemą, pradėtų pouniversitetines 
studijas;

Or. en

Pakeitimas 26
Silvia Costa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
nedirbtų mažiau moterų nei vyrų;

3. pabrėžia, kad, siekiant darbo rinkoje 
panaikinti segregaciją pagal lytį, būtina 
imtis tikslingų pastangų norint visais 
lygmenimis užtikrinti moterų galimybę 
mokytis, taip pat teikti visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi paslaugas; ragina 
teikti tinkamas mokymo paslaugas norint 
užtikrinti, kad ekonomikos sektoriuose, 
kuriuose išmetama mažai anglies dioksido, 
taip pat energijos taupymo ir aplinkos 
apsaugos sektoriuose, nedirbtų mažiau 
moterų nei vyrų;

Or. it

Pakeitimas 27
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina valstybes nares kaip išankstinę 
tvaraus augimo ekonominiu ir socialiniu 
požiūriais sąlygą suteikti lygias užimtumo 
galimybes ir sudaryti šeimoms palankias 
darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 28
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina imtis specialios ES iniciatyvos 
siekiant pritraukti merginas į 
matematikos, informatikos, gamtos 
mokslų ir technologijų (angl. MINT) 
specialybes ir kovoti su stereotipais, kurie 
vis dar vyrauja šiose specialybėse;
pabrėžia, kad žiniasklaidos ir švietimo 
vaidmuo kovojant su šiais stereotipais yra 
labai svarbus;

Or. en

Pakeitimas 29
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad, turint mintyje techninį 
mokymą ir stažuotes, reikėtų labiau 
atsižvelgti į moterų poreikius, be kita ko, 
nustatyti mokymo tvarkaraštį ir parinkti 
mokymo vietas taip, kad jie atitiktų 

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti vienodą 
dalyvavimą mokantis profesijos ir 
mokantis visą gyvenimą , reikėtų labiau 
atsižvelgti į galimybių sudarymą vyrams ir 
moterims atlikti savo vaidmenis šeimoje  
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moterų vaidmenį šeimoje, o mokymas 
atitiktų moterų turimus įgūdžius; ragina 
ES ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų 
teikiamos lanksčios ir kokybiškos vaikų 
priežiūros paslaugos;

ir įsipareigojimus; ragina ES ir valstybes 
nares užtikrinti, kad būtų teikiamos 
lanksčios ir kokybiškos vaikų priežiūros 
paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 30
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad, turint mintyje techninį 
mokymą ir stažuotes, reikėtų labiau 
atsižvelgti į moterų poreikius, be kita ko, 
nustatyti mokymo tvarkaraštį ir parinkti 
mokymo vietas taip, kad jie atitiktų moterų 
vaidmenį šeimoje, o mokymas atitiktų 
moterų turimus įgūdžius; ragina ES ir 
valstybes nares užtikrinti, kad būtų 
teikiamos lanksčios ir kokybiškos vaikų 
priežiūros paslaugos;

4. pabrėžia, kad, turint mintyje techninį 
mokymą ir stažuotes, reikėtų labiau 
atsižvelgti į moterų poreikius, be kita ko, 
nustatyti mokymo tvarkaraštį ir parinkti 
mokymo vietas taip, kad jie atitiktų moterų 
vaidmenį šeimoje, o mokymas atitiktų 
moterų turimus įgūdžius; ragina ES ir 
valstybes nares užtikrinti, kad būtų 
teikiamos prieinamos, lanksčios ir 
kokybiškos vaikų priežiūros paslaugos;

Or. en

Pakeitimas 31
Silvia Costa

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad jaunos moterys, kurios 
baigia mokyklą ir rengiasi pradėti dirbti, 
turėtų būti kreipiamos atlikti gamybinę 
praktiką srityse, kuriose moterų mažai, ir 
kad šį pereinamąjį etapą turėtų drauge 
planuoti mokyklos, universitetai, mokymo 
agentūros ir (arba) mokymo įmonės, kad 
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šios moterys, kaupdamos darbo patirtį ir 
dirbdamos nuolatinį darbą, o ne darbą be 
garantijų, galėtų įgyti specialią 
kvalifikaciją ir gebėjimų, taip pat 
aukštesniojo ir specialistų lygmens, 
siekiant, kad jos galėtų save realizuoti; 

Or. it

Pakeitimas 32
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir valstybes nares 
įgyvendinant Europos socialinio fondo 
(ESF) programas teikti didesnį prioritetą 
moterims skirtoms ekologiškoms darbo 
vietoms, atsižvelgiant į tai, kad ESF 
finansuoja mokymo projektus 
atsinaujinančių energijos išteklių, 
ekologinio turizmo ir panašiose srityse; 
pabrėžia, kad reikia labiau stengtis norint, 
jog ESF remiamuose projektuose 
dalyvautų daugiau moterų (šiuo metu 
moterų dalis nesiekia 10 proc.);

5. ragina ES ir valstybes nares 
įgyvendinant Europos socialinio fondo 
(ESF) programas teikti didesnį prioritetą 
moterims skirtoms ekologiškoms darbo 
vietoms, atsižvelgiant į tai, kad ESF 
finansuoja mokymo projektus 
atsinaujinančių energijos išteklių, 
ekologinio turizmo ir panašiose srityse; 
pabrėžia, kad reikia labiau stengtis norint, 
jog ESF remiamuose projektuose 
dalyvautų daugiau moterų (šiuo metu 
moterų dalis nesiekia 10 proc.); ragina 
nustatyti, kad ESF ir atkūrimo planų bei 
struktūrinio pertvarkymo programų 
biudžetas būtų sudaromas atsižvelgiant į 
lyčių klausimus, kad tokios programos 
taip pat pritrauktų moteris ir kad jos 
galėtų dalyvauti šiose programose;

Or. en

Pakeitimas 33
Silvia Costa

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir valstybes nares 
įgyvendinant Europos socialinio fondo 
(ESF) programas teikti didesnį prioritetą 
moterims skirtoms ekologiškoms darbo 
vietoms, atsižvelgiant į tai, kad ESF 
finansuoja mokymo projektus 
atsinaujinančių energijos išteklių, 
ekologinio turizmo ir panašiose srityse; 
pabrėžia, kad reikia labiau stengtis norint, 
jog ESF remiamuose projektuose 
dalyvautų daugiau moterų (šiuo metu 
moterų dalis nesiekia 10 proc.);

5. ragina ES ir valstybes nares 
įgyvendinant Europos socialinio fondo 
(ESF) programas teikti didesnį prioritetą 
moterims skirtoms ekologiškoms darbo 
vietoms, atsižvelgiant į tai, kad ESF 
finansuoja mokymo projektus 
atsinaujinančių energijos išteklių, 
ekologinio turizmo ir panašiose srityse; 
pabrėžia, kad reikia labiau stengtis norint, 
jog ESF remiamuose projektuose 
dalyvautų daugiau moterų (šiuo metu 
moterų dalis nesiekia 10 proc.) ir vėl 
nustatyti moterims skirtą rezervą, kuris 
buvo įtrauktas ankstesniais 
programavimo laikotarpiais;

Or. it

Pakeitimas 34
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. sveikina Komisiją priėmus 
komunikatą „BVP ir kiti rodikliai 
pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“ 
(COM(2009) 433 galutinis), prie kurio 
pridedamas jos veiksmų planas; siūlo 
skirti ypatingą dėmesį pridėtinei vertei, 
kuri sukuriama siekiant kartų solidarumo 
ir prižiūrint išlaikomus asmenis, 
neatsižvelgiant į jų amžių ar 
priklausomybės laipsnį, o tuo dažniausiai 
užsiima moterys;

Or. fr
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Pakeitimas 35
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad institucijų pastangos 
kurti darbo vietas taip pat turėtų būti 
skirtos skurdžiausių darbuotojų, kurie 
taip pat yra daug energijos turinti darbo 
rinkos jėga, gebėjimams ugdyti;

Or. fr

Pakeitimas 36
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį 
skurdžiausiems piliečiams, visų pirma 
moterims, kurios kasdieniame gyvenime 
patiria ypač didelį skurdą ir kurias norint 
įtraukti į darbo rinką reikia specialių 
papildomų priemonių;

Or. fr

Pakeitimas 37
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. palankiai vertina indėlį organizuotų 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
kurios, sekdamos judėjimo už pagalbą 
skurstantiems „Ketvirtasis pasaulis“ 
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(angl. ATD Fourth World Movement) 
pavyzdžiu, prisiima ilgalaikius 
įsipareigojimus, susijusius su 
pažeidžiamiausiais darbuotojais, kurie 
dirbo be garantijų, ir siekia padėti juos 
įtraukti į naujosios tvarios ekonomikos 
darbo rinką;

Or. fr

Pakeitimas 38
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. ragina ES institucijas apsvarstyti 
įvairių tyrimų, atliktų siekiant pripažinti 
neoficialaus darbo pridėtinę vertę 
naujosios tvarios ekonomikos sąlygomis, 
rezultatus, kuriuos, be kita ko, pristatė 
Pasaulio motinų judėjimas (angl. MMM), 
Europos katalikų šeimų asociacijų 
federacija (angl. FAFCE), Europos 
Sąjungos šeimų organizacijų 
konfederacija (angl. COFACE), Šeimų 
platforma, judėjimas už pagalbą 
skurstantiems „Ketvirtasis pasaulis“, 
judėjimas „Eurocarers“ ir kt.;

Or. fr

Pakeitimas 39
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ragina ES ir nacionalines institucijas, 
taip pat įmones ir socialinius partnerius 
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skirti ypatingą dėmesį atstumtų mažumų, 
pvz., romų tautybės moterų, įtraukčiai;

Or. fr

Pakeitimas 40
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. ragina ES ir nacionalines institucijas 
spręsti su naująja tvaria ekonomika 
susijusius klausimus skelbiant Europos 
teminius metus, pvz., Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi metus 
(2010), Europos savanoriškos veiklos 
metus (2011), taip pat pasiūlymą dėl 
Europos aktyvaus senėjimo ir kartų 
solidarumo metų (2012) siekiant atkreipti 
dėmesį į įvairių sektorių politikos 
stiprinimo poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 41
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia didinti moterų 
dalyvavimą profesinėse sąjungose 
netradiciniuose užimtumo sektoriuose, 
kadangi tai itin svarbu norint saugoti 
moterų teises ir užtikrinti naujosios 
ekonomikos darbo vietų tvarumą
socialiniu požiūriu.

6. pabrėžia, kad reikia didinti moterų 
dalyvavimą profesinėse sąjungose 
netradiciniuose užimtumo sektoriuose, 
kadangi moterų teisių pvz., teisės į vienodą 
atlyginimą, motinystės atostogas, 
sąžiningas darbo valandas ir 
nediskriminuojamąją darbo aplinką, 
apsauga yra labai svarbi, jeigu norima, 
kad naujosios ekonomikos darbo vietos 
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būtų tvarios socialiniu požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 42
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia didinti moterų 
dalyvavimą profesinėse sąjungose 
netradiciniuose užimtumo sektoriuose, 
kadangi tai itin svarbu norint saugoti 
moterų teises ir užtikrinti naujosios 
ekonomikos darbo vietų tvarumą 
socialiniu požiūriu.

6. pabrėžia, kad reikia saugoti moterų 
teises naujosios tvarios ekonomikos 
sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 43
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

(6) pabrėžia, kad reikia didinti moterų 
dalyvavimą profesinėse sąjungose 
netradiciniuose užimtumo sektoriuose, 
kadangi tai itin svarbu norint saugoti 
moterų teises ir užtikrinti naujosios 
ekonomikos darbo vietų tvarumą 
socialiniu požiūriu.

(6) pabrėžia, kad reikia didinti moterų 
dalyvavimą profesinėse sąjungose 
netradiciniuose užimtumo sektoriuose, 
kadangi tai itin svarbu norint saugoti 
moterų teises, o šio tikslo galima pasiekti 
tik su vyrų parama;

Or. en
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Pakeitimas 44
Britta Thomsen

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares įpareigoti 
viešąsias ir privačias įmones sukurti lyčių 
lygybės skatinimo programas ir 
atsiskaitymo už padarytą pažangą 
sistemas;

Or. en


