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Grozījums Nr. 1
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā sievietes saņēma 58,9 % no 
augstskolu kvalifikācijām ES, bet sieviešu 
ar doktora grādu skaits samazinājās, 
sasniedzot 43 %, un viņu īpatsvars 
viszemākais ir profesoru vidū; tā kā pilnā 
profesora amata ieņēmēju vidū ir tikai 
15 % sieviešu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Komisijas paziņojumā „Jauns 
stimuls Eiropas sadarbībai profesionālās 
izglītības un apmācības jomā, lai 
atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020” 
(COM(2010)296) dzimumu līdztiesības 
aspekts nav ņemts vērā,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 
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programmas profesionālās izglītības un 
apmācības (PIA) jomā, lai veicinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā 
prioritāti attiecībā uz šajā jomā turpmāk 
veicamajām darbībām un pasākumiem;

programmas profesionālās izglītības un 
apmācības (PIA) jomā, lai veicinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā 
prioritāti attiecībā uz šajā jomā turpmāk 
veicamajām darbībām un pasākumiem; 
uzsver, cik nozīmīgas ir tāda mācību 
prakse, kas izstrādāta, lai veicinātu vīriešu 
un sieviešu līdztiesību un cīnītos pret 
aizspriedumainiem stereotipiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 
programmas profesionālās izglītības un 
apmācības (PIA) jomā, lai veicinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā 
prioritāti attiecībā uz šajā jomā turpmāk 
veicamajām darbībām un pasākumiem;

1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 
programmas profesionālās izglītības un 
apmācības (PIA) jomā, lai veicinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā 
prioritāti attiecībā uz šajā jomā turpmāk 
veicamajām darbībām un pasākumiem, un 
aicina nodrošināt līdztiesīgas iespējas 
visām sievietēm darba tirgū, neatkarīgi no 
juridiskā statusa, rases, vecuma, 
dzimumorientācijas, etniskās izcelsmes 
vai reliģiskās piederības;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Joanna Senyszyn

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 
programmas profesionālās izglītības un 

1. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts 
programmas profesionālās izglītības un 
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apmācības (PIA) jomā, lai veicinātu 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā 
prioritāti attiecībā uz šajā jomā turpmāk 
veicamajām darbībām un pasākumiem; 

apmācības (PIA) jomā, kurās būtu ņemts 
vērā dzimumu līdztiesības aspekts, lai 
veicinātu integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesībai kā prioritāti attiecībā uz šajā 
jomā turpmāk veicamajām darbībām un 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Christa Klaß

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka augsta standarta 
profesionālās izglītības pamatā ir 
kvalitatīva dzimumneitrāla vispārējā 
izglītība un mudina dalībvalstis 
nodrošināt, ka mācību materiālos netiek 
atspoguļoti dzimumspecifiski karjeras 
modeļi, lai nodrošinātu, ka zēni un 
meitenes no paša sākuma ir atvērti visām 
karjeras iespējām;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Christa Klaß

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b mudina dalībvalstis pamatizglītības 
noslēgumā paredzēt karjeras iespēju 
izvērtēšanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
efektīvas partnerības izveidošanu starp 
ieinteresētajām personām izglītības jomā, 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, lai pievērstu 
uzmanību dzimumu līdztiesības aspektiem 
izglītībā un apmācībā;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
efektīvas partnerības izveidošanu starp 
ieinteresētajām personām izglītības jomā, 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, lai pievērstu 
uzmanību dzimumu līdztiesības aspektiem 
izglītībā un apmācībā; uzsver, cik svarīgi ir 
izveidot līdztiesības konsultanta amatu un 
sniegt tam atbilstīgu apmācību, kā arī 
prasa, lai šie konsultanti darbotos gan 
valsts, gan privātajā sektorā; 

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
efektīvas partnerības izveidošanu starp 
ieinteresētajām personām izglītības jomā, 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, lai pievērstu 
uzmanību dzimumu līdztiesības aspektiem 
izglītībā un apmācībā;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
efektīvas partnerības izveidošanu starp 
ieinteresētajām personām izglītības jomā, 
sociālajiem partneriem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kā arī veicināt 
plašāku sadarbību ar uzņēmumiem, lai 
pievērstu uzmanību dzimumu līdztiesības 
aspektiem izglītībā un apmācības 
piemērotībai;

Or. en



AM\853812LV.doc 7/17 PE456.775v01-00

LV

Grozījums Nr. 10
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju un Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centru 
(CEDEFOP) iekļaut dzimumu līdztiesības 
aspektus Briģes paziņojumā par 
pastiprinātu Eiropas sadarbību 
profesionālās izglītības un apmācības 
jomā laika posmā no 2011. līdz 
2010. gadam, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi 
mūžizglītībai, lai nodrošinātu, ka 
sievietēm un vīriešiem ir iespējas mācīties 
jebkurā dzīves posmā, un lai piekļuve 
izglītībai un apmācībai būtu atvērtāka un 
elastīgāka; 

Or. en

Grozījums Nr. 11
Christa Klaß

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīmē, ka duālā sistēma (praktiskā un 
sholastiskā izglītība), pateicoties 
uzņēmumu mijiedarbībai un sadarbībai 
profesionālās apmācības nodrošināšanā,  
dažās dalībvalstīs ir izrādījusies 
veiksmīga;

Or. de
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Grozījums Nr. 12
Silvia Costa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” iecerētajiem mērķiem 
pastiprināt saikni starp profesionālo 
izglītību un darba tirgus vajadzībām, kā arī 
nodrošināt jaunas apmācības iespējas, 
tostarp zinātnes, matemātikas un 
tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu sieviešu 
nodarbinātības iespējas netradicionālās 
profesijās un tautsaimniecības zemas 
oglekļa emisijas nozarēs;

3. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” iecerētajiem mērķiem 
pastiprināt saikni starp profesionālo 
izglītību un darba tirgus vajadzībām, 
piemēram, uzlabojot akadēmisko un 
karjeras konsultāciju pakalpojumus un 
veicinot sievietēm paredzētu prakses, kā 
arī stažēšanās līgumu ieviešanu, kā arī 
nodrošināt jaunas apmācības iespējas, 
tostarp zinātnes, matemātikas un 
tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu sieviešu 
nodarbinātības iespējas tehniskās un 
zinātniskās nozarēs, kā arī netradicionālās 
profesijās un tautsaimniecības zemas 
oglekļa emisijas nozarēs;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” iecerētajiem mērķiem 
pastiprināt saikni starp profesionālo 
izglītību un darba tirgus vajadzībām, kā arī 
nodrošināt jaunas apmācības iespējas, 
tostarp zinātnes, matemātikas un 
tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu sieviešu 
nodarbinātības iespējas netradicionālās 
profesijās un tautsaimniecības zemas 
oglekļa emisijas nozarēs;

3. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” iecerētajiem mērķiem 
pastiprināt saikni starp profesionālo 
izglītību un darba tirgus vajadzībām, kā arī 
nodrošināt jaunas apmācības iespējas, 
tostarp zinātnes, matemātikas un 
tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu sieviešu 
nodarbinātības iespējas netradicionālās 
profesijās un tautsaimniecības zemas 
oglekļa emisijas nozarēs, radot pastāvīgas 
darba vietas ar pienācīgu atalgojumu;
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Or. pt

Grozījums Nr. 14
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” iecerētajiem mērķiem 
pastiprināt saikni starp profesionālo 
izglītību un darba tirgus vajadzībām, kā arī 
nodrošināt jaunas apmācības iespējas, 
tostarp zinātnes, matemātikas un 
tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu sieviešu 
nodarbinātības iespējas netradicionālās 
profesijās un tautsaimniecības zemas 
oglekļa emisijas nozarēs;

3. aicina dalībvalstis saskaņā ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” iecerētajiem mērķiem un 
pamatiniciatīvām pastiprināt saikni starp 
profesionālo izglītību un darba tirgus 
vajadzībām, kā arī nodrošināt jaunas 
apmācības iespējas, tostarp zinātnes, 
matemātikas un tehnoloģiju jomā, lai 
uzlabotu sieviešu nodarbinātības iespējas 
netradicionālās profesijās un 
tautsaimniecības zemas oglekļa emisijas 
un augsto tehnoloģiju nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Joanna Senyszyn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis nodrošināt sievietēm 
kvalitatīvu, plašu, elastīgu un samērīgu 
pieeju profesionālajai izglītībai un 
apmācībai, kā arī īpašu karjeras orientāciju 
un konsultācijas, kas ir piemērotas 
sievietēm ar dažādu izcelsmi un atbilst šo 
sieviešu daudzpusīgajām apmācības 
vajadzībām;

4. aicina dalībvalstis nodrošināt sievietēm 
kvalitatīvu, plašu, elastīgu un samērīgu 
pieeju profesionālajai izglītībai un 
apmācībai, kā arī īpašu karjeras orientāciju 
un konsultācijas, kas ir piemērotas 
sievietēm ar dažādu izcelsmi un ir vērstas 
uz šo sieviešu daudzpusīgajām apmācības 
vajadzībām, piemēram:
– karjeras attīstības atbalstam īpaši 
pielāgota profesionālā izglītība un 
apmācība ; 
– atvieglotas iespējas pāriet no neformālās 
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uz formālo izglītību; 
– dažādi apmācības veidi, kas atbilstīgi 
atšķirīgiem mācīšanas stiliem;
– iespēja kontaktēties ar iedvesmojošām 
personībām un mentoriem; 
– tādu programmu izstrādāšana, kas 
piemērotas elastīgiem darba noteikumiem 
un nepilna darba laika līgumiem;
– pielāgotas iespējas apmācībai tiešsaistē;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis nodrošināt sievietēm 
kvalitatīvu, plašu, elastīgu un samērīgu 
pieeju profesionālajai izglītībai un 
apmācībai, kā arī īpašu karjeras orientāciju 
un konsultācijas, kas ir piemērotas 
sievietēm ar dažādu izcelsmi un atbilst šo 
sieviešu daudzpusīgajām apmācības 
vajadzībām;

4. aicina dalībvalstis nodrošināt sievietēm 
kvalitatīvu, plašu, elastīgu un samērīgu 
pieeju profesionālajai izglītībai un 
apmācībai, kā arī īpašu karjeras orientāciju 
un konsultācijas, kas ir piemērotas 
sievietēm ar dažādu izcelsmi un atbilst šo 
sieviešu daudzpusīgajām apmācības 
vajadzībām, lai efektīvi iesaistītu viņas 
kvalitatīvā nodarbinātībā ar pienācīgu 
atalgojumu;

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina dalībvalstis nodrošināt sievietēm 
kvalitatīvu, plašu, elastīgu un samērīgu 
pieeju profesionālajai izglītībai un 

4. aicina dalībvalstis nodrošināt sievietēm 
kvalitatīvu, plašu, elastīgu un samērīgu 
pieeju profesionālajai izglītībai un 
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apmācībai, kā arī īpašu karjeras orientāciju 
un konsultācijas, kas ir piemērotas 
sievietēm ar dažādu izcelsmi un atbilst šo 
sieviešu daudzpusīgajām apmācības 
vajadzībām;

apmācībai, kā arī īpašu, mūža garumā 
pieejamu karjeras orientāciju un 
konsultācijas attiecībā uz kvalifikācijām 
visās nodarbinātības jomās, kas ir 
piemērotas sievietēm ar dažādu izcelsmi un 
ir vērstas uz šo sieviešu daudzpusīgajām 
apmācības vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Christa Klaß

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis, lai atbalstītu 
ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un 
lai palīdzētu lauku sievietēm, piedāvāt 
iespējas tālākai apmācībai 
datortehnoloģijās, tādējādi dodot iespēju 
sievietēm strādāt arī no mājām;   

Or. de

Grozījums Nr. 19
Christa Klaß

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4b. uzsver, cik svarīgi ir apgūt un uzlabot 
daudzvalodības kompetenci, jo tas ir 
līdzeklis pašapziņas, piemērošanās spēju 
un starpkultūru saziņas iemaņu 
veicināšanai;

Or. de



PE456.775v01-00 12/17 AM\853812LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20
Silvia Costa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai struktūrfondu, piemēram, 
Eiropas Sociālā fonda, līdzekļi tiktu 
optimāli izmantoti konkrētām 
programmām, kuras veicina mūžizglītību 
un kuru mērķis ir palielināt sieviešu 
līdzdalību profesionālās izglītības un 
apmācības sistēmā; aicina Erasmus 
izmēģinājuma projektā jaunajiem 
uzņēmējiem ieviest konkrētas darbības, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību sieviešu vidū;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai struktūrfondu, piemēram, 
Eiropas Sociālā fonda, līdzekļi tiktu 
optimāli izmantoti konkrētām 
programmām, kuras veicina mūžizglītību 
un kuru mērķis ir palielināt sieviešu 
līdzdalību profesionālās izglītības un 
apmācības sistēmā, izmantojot arī 
atbilstīgi finansētus pasākumus, kas īpaši 
izstrādāti šī mērķa sasniegšanai; aicina 
Erasmus izmēģinājuma projektā jaunajiem 
uzņēmējiem ieviest konkrētas darbības, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību sieviešu vidū;

Or. it

Grozījums Nr. 21
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai struktūrfondu, piemēram, 
Eiropas Sociālā fonda, līdzekļi tiktu 
optimāli izmantoti konkrētām 
programmām, kuras veicina mūžizglītību 
un kuru mērķis ir palielināt sieviešu 
līdzdalību profesionālās izglītības un 
apmācības sistēmā; aicina Erasmus 
izmēģinājuma projektā jaunajiem 
uzņēmējiem ieviest konkrētas darbības, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību sieviešu vidū;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai struktūrfondu, piemēram, 
Eiropas Sociālā fonda, līdzekļi tiktu 
optimāli izmantoti konkrētām 
programmām, kuras veicina, ka vairāk 
sieviešu iesaistās mūžizglītībā, un kuru 
mērķis ir palielināt sieviešu līdzdalību 
profesionālās izglītības un apmācības 
sistēmā; aicina Erasmus izmēģinājuma 
projektā jaunajiem uzņēmējiem ieviest 
konkrētas darbības, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību sieviešu vidū;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Tadeusz Cymański

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai struktūrfondu, piemēram, 
Eiropas Sociālā fonda, līdzekļi tiktu 
optimāli izmantoti konkrētām 
programmām, kuras veicina mūžizglītību 
un kuru mērķis ir palielināt sieviešu 
līdzdalību profesionālās izglītības un 
apmācības sistēmā; aicina Erasmus 
izmēģinājuma projektā jaunajiem 
uzņēmējiem ieviest konkrētas darbības, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību sieviešu vidū;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai struktūrfondu, piemēram, 
Eiropas Sociālā fonda, līdzekļi tiktu 
optimāli izmantoti konkrētām 
programmām, kuras veicina mūžizglītību 
un kuru mērķis ir palielināt vīriešu un
sieviešu līdzdalību profesionālās izglītības 
un apmācības sistēmā; aicina Erasmus 
izmēģinājuma projektā jaunajiem 
uzņēmējiem ieviest konkrētas darbības, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību jo īpaši sieviešu 
vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Joanna Senyszyn

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, cik nozīmīga ir skolotāju un 
apmācītāju loma, atbalstot 
dzimumlīdztiesības aspekta integrēšanu 
PIA, un aicina izstrādāt tādas mobilitātes 
programmas, kā Leonardo da Vinci  un 
stažieru projekti, paredzot īpašus 
pasākumus sievietēm, lai atbalstītu to, ka 
viņas mūža garumā apgūst attiecīgas 
iemaņas integrācijai vai reintegrācijai 
darba tirgū;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina izveidot īpašu ES iniciatīvu, lai 
piesaistītu meitenes tā dēvētajām MINT
profesijām (matemātikas, informātikas, 
dabas zinātņu un tehnoloģiju jomā) un 
cīnītos pret stereotipiem, kas joprojām ir 
plaši izplatīti attiecībā uz šīm profesijām;
uzsver, ka plašsaziņas līdzekļi un izglītība 
ir nozīmīgi instrumenti cīņā pret 
minētajiem stereotipiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, tostarp iniciatīvas, kas 
paredzētas darbiniekiem, kuri strādā no 
mājām.

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām; mudina Komisiju un visas 
dalībvalstis izšķiroši rīkoties, lai izbeigtu 
vīriešu un sieviešu nevienlīdzību 
atalgojuma jautājumā, ar mērķi līdz 
2020. gadam izskaust pašreizējo 18 % 
algu starpību;

Or. pt
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Grozījums Nr. 26
Silvia Costa

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, tostarp iniciatīvas, kas 
paredzētas darbiniekiem, kuri strādā no 
mājām.

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, tostarp iniciatīvas, kas 
paredzētas darbiniekiem, kuri strādā no 
mājām; prasa izskatīt iespējas tādiem 
nodokļu atvieglojumiem, kurus varētu 
piešķirt atbilstīgi darba apjomam, ko 
paveikušas sievietes, jo īpaši mazos un 
vidējos uzņēmumos;

Or. it

Grozījums Nr. 27
Barbara Matera

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, tostarp iniciatīvas, kas 
paredzētas darbiniekiem, kuri strādā no 
mājām.

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, īpaši to sieviešu vajadzībām, 
kuras ir mātes vai kuras kopj slimus un 
vecus cilvēkus, tostarp iniciatīvas, kas 
paredzētas darbiniekiem, kuri strādā no 
mājām.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas, lai 
sekmētu rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, tostarp iniciatīvas, kas 
paredzētas darbiniekiem, kuri strādā no 
mājām.

6. aicina dalībvalstis izstrādāt darba 
devējiem paredzētas iniciatīvas un 
motivējošus nosacījumus, lai sekmētu 
rentablas un elastīgas apmācības 
nodrošināšanu mikrouzņēmumos un 
mazajos uzņēmumos, tādējādi nodrošinot, 
ka lielāka uzmanība tiek pievērsta 
konkrētam darbam vajadzīgajām 
iemaņām un galvenajām prasmēm, kas 
pieprasītas darba tirgū, atbilstīgi sieviešu 
vajadzībām, tostarp to darbinieču 
vajadzībām, kuras strādā no mājām.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis un darba tirgus 
partnerus atvieglot iespējas savienot 
profesionālo izglītību un apmācību ar 
ģimenes dzīvi, nodrošinot bērnu aprūpes 
iespējas par samērīgu samaksu, 
praktiskus apmācības laikus, kuri atbilstu 
laikam, kad bērni atrodas skolā;

Or. en
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