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Pakeitimas 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP šešėlinė pranešėja), Gesine Meissner (ALDE 
šešėlinė pranešėja), Marije Cornelissen (Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Vilija 
Blinkevičiūtė
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 3 ir 4 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi darbo rinkos individualizacija, 
kurios pasekmė – rečiau vykdomos 
kolektyvinės derybos, pastato darbuotojus
į nepalankią padėtį, dėl kurios atsiranda
darbų be garantijų, nes darbdaviams 
lengviau bloginti darbo sąlygas,

A. kadangi dėl darbo rinkos 
individualizacijos ir didėjančio lankstumo, 
kurių pasekmė – rečiau vykdomos 
kolektyvinės derybos, darbuotojai, 
ypatingai moterys, kurios dažnai turi 
derinti šeimos įsipareigojimus, patenka į 
nepalankią padėtį, dėl kurios gali atsirasti
darbų be garantijų, nes darbdaviams 
lengviau bloginti darbo sąlygas,

Or. en

Pakeitimas 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP šešėlinė pranešėja), Gesine Meissner (ALDE 
šešėlinė pranešėja), Marije Cornelissen (Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL šešėlinė pranešėja), Silvia Costa
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 18 ir 19 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pažymi, kad užimtumas be garantijų 
susijęs su lytimi ir primena, kad darbo 
rinkoje pereinama nuo įprastų prie 
netipinių, dažnai be garantijų, darbo 
formų;

1. pažymi, kad užimtumas be garantijų 
susijęs su lytimi ir primena, kad darbo 
rinkoje pereinama nuo įprastų prie 
netipinių darbo formų, todėl būtina 
užtikrinti, kad netipinės darbo formos 
netaptų darbu be garantijų; siekiant 
išspręsti šias problemas, reikia paraginti 
valstybes nares ir socialinius partnerius 
didele dalimi suderinti savo teisėkūros ir 
sutarčių sudarymo taisykles, taikomas 
įprastam ir netipiniam darbui, kad 
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pirmenybė nebūtų teikiama patogiausioms 
ir mažiausiai kainuojančioms darbo 
formoms, tačiau turėtų būti atsižvelgiama 
į galimą nedeklaruoto darbo rizikos 
padidėjimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP šešėlinė pranešėja), Gesine Meissner (ALDE 
šešėlinė pranešėja), Marije Cornelissen (Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL šešėlinė pranešėja), Mary Honeyball
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 25 ir 26 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. reiškia nusivylimą dėl to, kad ES 
užimtumo teisės pakete ir minėtose 
direktyvose dėl terminuoto darbo, darbo ne 
visą dieną ir laikino įdarbinimo agentūrų 
darbo nepakankamai skiriama dėmesio 
užimtumo be garantijų pobūdžiui; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares priimti 
tolesnes specialias teisėkūros priemones, 
pavyzdžiui, nustatyti privalomus 
minimalius darbuotojų socialinius 
standartus ir suteikti visiems darbuotojams 
vienodas galimybes gauti socialines 
paslaugas ir išmokas, įskaitant motinystės 
atostogas, sveikatos priežiūrą ir senatvės
pensiją, neatsižvelgiant į jų įdarbinimo 
sąlygas;

4. reiškia nusivylimą dėl to, kad ES 
užimtumo teisės pakete ir minėtose 
direktyvose dėl terminuoto darbo, darbo ne 
visą dieną ir laikino įdarbinimo agentūrų 
darbo nepakankamai skiriama dėmesio 
užimtumo be garantijų pobūdžiui; todėl 
ragina Komisiją ir valstybes nares priimti 
tolesnes specialias teisėkūros priemones, 
pavyzdžiui, nustatyti privalomus 
minimalius darbuotojų socialinius 
standartus ir suteikti visiems darbuotojams 
vienodas galimybes gauti socialines 
paslaugas ir išmokas, įskaitant motinystės 
atostogas, sveikatos priežiūrą ir senatvės 
pensiją, taip pat išsilavinimą ir profesinį 
mokymą, neatsižvelgiant į jų įdarbinimo 
sąlygas; be to, ragina valstybes nares 
įgyvendinti teisės aktus, užtikrinančius 
pagrįstą darbo valandų ribojimą, 
darbuotojų poilsį ir laisvalaikį;

Or. en

Pakeitimas 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE šešėlinė pranešėja), Marije Cornelissen 
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(Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Cornelia Ernst (GUE/NGL šešėlinė pranešėja)
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 28, 29 ir 30 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. pabrėžia, kad darbus be garantijų 
turinčioms moterims reikia vienytis, nes 
šioms moterims labai svarbi tokių teisių
kaip orumo nežeidžiantis darbo 
užmokestis, motinystės atostogos, 
sąžiningos ir reguliarios darbo valandos ir 
nediskriminuojanti darbo aplinka apsauga; 
ragina valstybes nares bausti už kliūčių 
dalyvauti profesinėse sąjungose apskritai 
sudarymą;

5. pabrėžia, kad darbus be garantijų 
turinčioms moterims reikia suteikti 
galimybę apginti profesinėse sąjungose 
tokias teises kaip orumo nežeidžiantis 
darbo užmokestis, motinystės atostogos, 
sąžiningos ir reguliarios darbo valandos ir 
nediskriminuojanti darbo aplinka, kurios 
šioms moterims yra labai svarbios; ragina 
valstybes nares bausti už kliūčių dalyvauti 
profesinėse sąjungose apskritai sudarymą; 
ragina socialinius partnerius skatinti 
lyčių lygybę savo įstaigose visais 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadšešėlinė pranešėjaow), Marije 
Cornelissen (Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Cornelia Ernst (GUE/NGL šešėlinė 
pranešėja), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 35, 36, 37 ir 38 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia, kad reikia panaikinti darbo 
rinkos segregaciją ugdant suvokimą ir 
šviečiant nuo ankstyvo amžiaus, 
pavyzdžiui, propaguojant, kad vyrai atliktų 
su moterų įgūdžiais siejamus darbus; 

7. pabrėžia, kad reikia panaikinti profesinę 
ir sektorinę segregaciją darbo rinkoje
ugdant suvokimą ir šviečiant nuo ankstyvo 
amžiaus, pavyzdžiui, propaguojant, kad 
vyrai atliktų su moterų įgūdžiais siejamus 
darbus, ir atvirkščiai, motyvuojant 
mergaites rinktis gamtos mokslus ir 
kovojant su nuomone, kad moterys 
uždirba papildomas šeimos pajamas, 
įtraukiant į šią veiklą Europos lyčių 
lygybės institutą;
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Or. en

Pakeitimas 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP šešėlinė pranešėja), Gesine Meissner (ALDE 
šešėlinė pranešėja), Marije Cornelissen (Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL šešėlinė pranešėja), Mary Honeyball
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 43 ir 44 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina Komisiją skatinti valstybes nares 
keistis gerąja patirtimi ir iki galo išnaudoti 
struktūrinių fondų, ypač Europos socialinio 
fondo, teikiamas bendro finansavimo 
galimybes, kad būtų užtikrintos didesnės 
galimybės gauti prieinamas, kokybiškas 
vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros 
paslaugas, siekiant, kad namų priežiūros 
darbai pavirstų orumo nežeidžiančiais, 
ilgalaikiais viešojo sektoriaus darbais ir 
būtų išvengta moterų priverstinio dalinio 
užimtumo;

11. ragina Komisiją skatinti valstybes nares 
keistis gerąja patirtimi ir iki galo išnaudoti 
struktūrinių fondų, ypač Europos socialinio 
fondo, teikiamas bendro finansavimo 
galimybes, kad būtų užtikrintos didesnės 
galimybės gauti prieinamas, kokybiškas 
vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros 
paslaugas, tam, kad moterys nebūtų 
priverstos dirbti šį darbą neoficialiai; be 
to, pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 
namų priežiūros darbai be garantijų būtų 
pakeisti, kai tik įmanoma, orumo 
nežeidžiančiais, ilgalaikiais darbais;

Or. en

Pakeitimas 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP šešėlinė pranešėja), Gesine Meissner (ALDE 
šešėlinė pranešėja), Marije Cornelissen (Greens/EFA šešėlinė pranešėja), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL šešėlinė pranešėja)
Kompromisinis pakeitimas, pakeičiantis 46 pakeitimus

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl 
naujo Europos susitarimo dėl au pair
programos taisyklių ir nustatyti žemesnę
nei 30 metų amžiaus ribą, kad beveik 30 
metų turintys suaugusieji šeimos 

12. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl 
naujo Europos susitarimo dėl au pair
programos taisyklių, kuriose būtų 
nustatyta žemesnė nei 30 metų amžiaus 
riba, kad beveik 30 metų turintys 
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maitintojai negalėtų būti įdarbinami pagal 
au pair programą, pabrėžiant, kad pagal 
au pair programą kultūrinių mainų 
tikslais įdarbinami jauni žmonės, 
padedantys atlikti kasdienes šeimos 
pareigas, kurių darbo laikas negali viršyti 
5 valandų per dieną;

suaugusieji šeimos maitintojai negalėtų 
būti įdarbinami pagal au pair programą, ir 
kuriose būtų pabrėžiama, kad šios 
programos dalyvių užduotis yra padėti 
atlikti kasdienes šeimos pareigas ir 
dalyvauti šeimos veikloje, o jų darbo laikas 
negali viršyti 30 val. per savaitę, ir kad 
programos tikslas – ugdyti programos 
dalyvių kultūrinį sąmoningumą ir gerinti 
kalbos įgūdžius;

Or. en


