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Grozījums Nr. 1
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
A. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir 
paaugstināt vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības līmeni līdz 75 %; tā kā 
pašreizējais sieviešu nodarbinātības līmenis 
ir 58,2 %;

A. tā kā viens no stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem ir paaugstināt vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības līmeni līdz 75 %; tā kā 
pašreizējais sieviešu nodarbinātības līmenis 
ir 58,2 % ar krasām atšķirībām dažādās 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
A. apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir 
paaugstināt vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības līmeni līdz 75 %; tā kā 
pašreizējais sieviešu nodarbinātības līmenis 
ir 58,2 %;

A. tā kā stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis ir 
paaugstināt vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības līmeni Eiropas Savienībā 
līdz 75 %; tā kā pašreizējais sieviešu 
nodarbinātības līmenis ES ir 58,2 %;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Edite Estrela

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” Eiropas Savienībai ir 
jārada apmēram miljons jaunu darbavietu 
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zinātnes un tehnoloģiju (Z&T) nozarē un 
sievietes ir pārāk maz pārstāvētas šajās 
jomās un ar tām saistītajās darbavietās;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā sievietes ir neizdevīgā pozīcijā 
darba tirgū un ir neproporcionāli 
pārstāvētas nepilna laika darbā un 
jaunos, bieži vien apšaubāmos darba 
organizācijas veidos un sastopas ar 
šķēršļiem, cenšoties iegūt visas sociālās 
tiesības, sociālo aizsardzību un pabalstus;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a mudina Komisiju veikt pasākumus, lai 
palīdzētu neaizsargātajiem darba 
ņēmējiem jo īpaši mazkvalificētiem 
cilvēkiem, bezdarbniekiem, jauniem vai 
veciem, fiziski vai garīgi nespējīgiem vai 
minoritāšu pārstāvjiem, nodrošinot 
viņiem profesionālās orientācijas 
pakalpojumus un izstrādājot mērķtiecīgas 
programmas, lai nodrošinātu apmācību 
un profesionālo pieredzi, kas ir pielāgotas 
īpašām vajadzībām;
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Or. lt

Grozījums Nr. 6
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
A.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.a tā kā stratēģijā „Eiropa 2020” ir īpaši 
uzsvērta ekoloģiskā pārstrāde, 
atjaunojamās enerģijas joma un 
nodarbinātība zinātnes un progresīvo 
tehnoloģiju jomā videi draudzīgās 
darbavietās ilgtspējīgai ekonomikai; tā kā 
aktīva sieviešu iekļaušana un integrācija 
darba tirgū ir būtiska nodarbinātības 
mērķu sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edite Estrela

Atzinuma projekts
A.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.b tā kā, lai gan mikrokredīts ir būtisks 
līdzeklis sieviešu uzņēmējdarbībai un 
ģimenes uzņēmumu dibināšanai, sievietes 
joprojām ir nepietiekami pārstāvētas 
uzņēmējdarbībā Eiropas Savienībā, un 
sieviešu īpatsvars uzņēmēju vidū ir vidēji 
30%;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Ilda Figueiredo
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Atzinuma projekts
A.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.b tā kā netipisku nodarbinātības veidu 
pieaugums, ko sekmē lielāks elastīgums, 
liedz arvien vairāk sievietēm iegūt sociālos 
pabalstus, jo tiesības uz sociālajiem 
pabalstiem ir atkarīgas no darbinieka 
nodarbinātības statusa; tā kā lielāks 
elastīgums tādā veidā arī apdraud sociālās 
drošības sistēmas finansiālo ilgtspējību;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
A.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.b tā kā vairāk kā 60% universitāšu 
absolventu ir sievietes, turpretim zinātnes 
jomā darbojas nepietiekams sieviešu un 
meiteņu skaits, veicinot stingru dzimumu 
segregāciju pa jomām; tā kā sieviešu un 
vīriešu atalgojuma atšķirība informātikas 
jomā ar laiku drīzāk tiecas pieaugt;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
A.c apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A.c tā kā atšķirības sieviešu un vīriešu 
darba tirgū Eiropas Savienībā vērojamas 
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attiecībā uz atalgojumu, pilna laika un 
nepilna laika nodarbinātības rādītājiem, 
un nodarbinātību cita starpā vecāku 
pienākumu dēļ; tā kā darba tirgus 
segregācija pēc nodarbinātības ir liels 
šķērslis ceļā uz labi darbojošos ES darba 
tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai 
īstenošanai, jāveicina pieņemšana darbā 
netradicionālos amatos, izmantojot 
brīvprātīgus pasākumus un sasniedzamus 
mērķus, un jānodrošina pieejamība un 
atbildīgums; uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt 
darba tirgu un pieprasītās prasmes;

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm 
jānodrošina diskriminācijas novēršanas 
tiesiskā regulējuma efektīva īstenošana; 
uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt darba tirgu 
un pieprasītās prasmes;

Or. da

Grozījums Nr. 12
Tadeusz Cymański

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
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draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes;

draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes;

Or. pl

Grozījums Nr. 13
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes;

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš pilnīgai ES politiku 
saskaņošanai un diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt un pielāgot darba tirgu un 
pieprasītās prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
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novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes;

novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes; aicina dalībvalstis sniegt 
visaptverošu atbalstu valsts darba un 
izglītības ministrijām, lai īstenotu 
dzimumu līdztiesības programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes;

1. uzsver — lai paaugstinātu sieviešu 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība jāpievērš diskriminācijas 
novēršanas tiesiskā regulējuma un ģimenei 
draudzīgu noteikumu efektīvai īstenošanai, 
jāveicina pieņemšana darbā netradicionālos 
amatos, izmantojot brīvprātīgus pasākumus 
un sasniedzamus mērķus, un jānodrošina 
pieejamība un atbildīgums; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt darba tirgu un pieprasītās 
prasmes; atkārtoti norāda, ka ir 
nepieciešams ieviest vajadzīgos 
noteikumus par bērnu aprūpi, lai 
nodrošinātu nodarbinātajām mātēm 
darba un privātās dzīves līdzsvaru;

Or. de

Grozījums Nr. 16
Britta Thomsen
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir nepieciešams piemērot 
darba tirgu darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanai, izveidojot struktūras un 
iestādes bērnu, vecāka gadagājuma 
cilvēku un citu personu aprūpei un vairāk 
cenšoties ieviest elastīgākus darba laikus 
un dažādas iespējas strādāt attālināti;

Or. da

Grozījums Nr. 17
Edite Estrela

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka grūtības apvienot darba un 
ģimenes dzīvi sekmē, ka nepilna laika 
darbs galvenokārt skar sievietes, jo trijās 
no četrām nepilna laika darbavietām 
strādā sievietes; uzskata, ka tā rezultātā 
daļa no sieviešu potenciāla netiek 
izmantota un viņu ekonomiskā neatkarība 
vidējā un ilgtermiņā ir apdraudēta;

Or. pt

Grozījums Nr. 18
Silvia Costa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
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sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras 
posmā un popularizēt tehniskās un 
inženierzinātņu studijas meiteņu vidū, lai 
panāktu elastīgu izglītības un apmācības 
pielāgošanos darba tirgus vajadzībām;

sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras 
posmā, lai panāktu elastīgu izglītības un 
apmācības pielāgošanos darba tirgus 
vajadzībām;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras 
posmā un popularizēt tehniskās un 
inženierzinātņu studijas meiteņu vidū, lai 
panāktu elastīgu izglītības un apmācības 
pielāgošanos darba tirgus vajadzībām;

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
sievietēm ir jādod iespēja iekļūt, 
atgriezties un attīstīties darba tirgū jo 
īpaši neaizsargātajām sievietēm, kuras 
saskaras ar strukturālo bezdarbu un 
grūtībām atgriezties darbā gan darba 
zaudēšanas dēļ saistībā ar neseno finanšu 
krīzi, gan pēc grūtniecības un dzemdību 
vai bērna kopšanas atvaļinājuma vai citu 
iemeslu dēļ, dodot iespēju pārkvalificēties 
un piekļūt profesionālajai izglītībai ar 
mērķi uzlabot viņu kvalifikāciju, 
neraugoties uz darba līguma veidu; turklāt 
uzsver, ka ir nepieciešams dot sievietēm 
iespēju un stimulu aktīvi iesaistīties 
mūžizglītībā jebkurā karjeras posmā un 
popularizēt tehniskās un inženierzinātņu 
studijas meiteņu vidū, lai panāktu elastīgu 
izglītības un apmācības pielāgošanos darba 
tirgus vajadzībām jo īpaši vajadzībai pēc 
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augsti kvalificētiem darbiniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras 
posmā un popularizēt tehniskās un
inženierzinātņu studijas meiteņu vidū, lai 
panāktu elastīgu izglītības un apmācības 
pielāgošanos darba tirgus vajadzībām;

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 
grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras
posmā un popularizēt tehniskās,
inženierzinātņu un IKT studijas meiteņu 
vidū, lai panāktu elastīgu izglītības un 
apmācības pielāgošanos darba tirgus 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 

2. uzsver — lai darba tirgū būtu augsti 
kvalificētas un prasmīgas darbinieces, 
sievietēm, kuras saskaras ar strukturālo 
bezdarbu un grūtībām atgriezties darbā pēc 
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grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras 
posmā un popularizēt tehniskās un 
inženierzinātņu studijas meiteņu vidū, lai 
panāktu elastīgu izglītības un apmācības 
pielāgošanos darba tirgus vajadzībām;

grūtniecības un dzemdību vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma, ir jānodrošina 
iespēja pārkvalificēties un piekļūt 
profesionālajai izglītībai ar mērķi uzlabot 
viņu kvalifikāciju, neraugoties uz darba 
līguma veidu; uzsver, ka ir būtiski 
augstākās izglītības iestādēs profesionālo 
izglītību vairāk orientēt uz darba tirgus 
prasībām; turklāt uzsver, ka ir 
nepieciešams dot sievietēm iespēju aktīvi 
iesaistīties mūžizglītībā jebkurā karjeras 
posmā un popularizēt tehniskās un 
inženierzinātņu studijas meiteņu vidū, lai 
panāktu elastīgu izglītības un apmācības 
pielāgošanos darba tirgus vajadzībām;

Or. lt

Grozījums Nr. 22
Barbara Matera

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis uzlabot 
nodarbinātības dienestu darba efektivitāti 
un padarīt darba piedāvājumus jo īpaši 
vairāk pamanāmus, lai atvieglotu sieviešu 
atgriešanos darbā pēc grūtniecības un 
dzemdību vai bērna kopšanas 
atvaļinājuma;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Antigoni Papadopoulou

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

2.a īpaša uzmanība jāpievērš IKT 
kompetences, digitālās kompetences un 
komunikācijas prasmju integrēšanā ES 
dalībvalstu profesionālās izglītības un 
mūžizglītības politikā un mudināt sievietes 
izmantot tās, jo sievietes ir 
neaizsargātākas IKT izmantošanas 
prasmju ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Silvia Costa

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka efektīvas izglītības un 
profesionālās izglītības pārvaldības 
sistēmas ir nepieciešamas, lai mudinātu 
sievietes izvēlēties tehnisko augstāko 
akadēmisko vai neakadēmisko izglītību, 
tādējādi palielinot viņu līdzdalību
stratēģiskajās nākotnes attīstības jomās, 
kā vide un enerģētika;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
2.a punktu (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ir nepieciešams apkarot 
dzimumu stereotipus izglītībā, kas bieži 
vien sekmē sieviešu cilvēkkapitāla 
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ļaunprātīgu izmantošanu Eiropā, un 
aicina Komisiju paplašināt ES tiesību 
aktu darbības jomas attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību izglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka ieguldījumi sociālajā 
infrastruktūrā ir iespēja modernizēt 
Eiropu un veicināt vienlīdzību, un to var 
uzskatīt par paralēlo stratēģiju 
ieguldījumiem videi draudzīgās 
tehnoloģijās fiziskās infrastruktūras 
modernizēšanai; uzskata, ka tādēļ 
dzimumu vienlīdzībai ir jābūt politikas 
prioritātei un svarīgam līdzeklim;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Siiri Oviir

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

2.a uzskata – ja mainīgajā ekonomiskajā 
telpā ir jāsaglabā darbinieču kvalifikācija 
un prasmes, un tām, kas to vēlas, ir 
jāpalīdz atgriezties darbā, tad ir būtiski 
darbiniekus, kas ir bērna kopšanas 
atvaļinājumā, iesaistīt arī viņu darba 
devēja rīkotajās apmācībās;

Or. et

Grozījums Nr. 28
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ir nepieciešams veikt 
ieguldījumus izglītības un apmācību 
programmās, lai nodrošinātu 
darbiniekiem netraucētu pāreju un lai 
nodrošinātu, ka neviens reģions necieš no 
enerģijas ražošanas pārveidošanas, aicina 
pievērst īpašu uzmanību nodrošinot, ka 
pāreja pie atjaunojamās enerģijas būtu
saistīta ar atbilstoša un augsti kvalificēta 
darba attīstību vīriešiem un sievietēm;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm;

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju, par ko liecina gan
nepietiekams sieviešu īpatsvars vadošajos 
amatos, gan darba tirgus segregācija, 
pamatojoties uz dzimumu, izmantojot 
efektīvus pret aizspriedumiem un 
stereotipiem vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm, kā arī 
likumdošanas pasākumus, tostarp kvotas, 
lai palielinātu sieviešu īpatsvaru 
vadošajos amatos;

Or. da

Grozījums Nr. 30
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm;

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem, kā arī „stikla griestu” 
robežām vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Barbara Matera



PE467.254v01-00 18/32 AM\871284LV.doc

LV

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm;

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, tādus 
kā Eiropas Sociālais fonds (ESF), ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem vērstus pasākumus, 
pasākumus darba un privātās dzīves 
līdzsvara uzlabošanai un labas prakses un 
salīdzinošās novērtēšanas rādītāju apmaiņu 
starp dalībvalstīm;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm;

3. aicina dalībvalstis to strukturālajās darba 
tirgus reformās iekļaut instrumentus, ar 
kuriem apkarot sieviešu profesionālo 
segregāciju gan horizontālā, gan vertikālā 
izpratnē, izmantojot efektīvus pret 
stereotipiem vērstus pasākumus un labas 
prakses un salīdzinošās novērtēšanas 
rādītāju apmaiņu starp dalībvalstīm un, ja 
nepieciešams, un tik ilgi, kamēr ir 
nepieciešams, ieviešot saistošas kvotas 
sievietēm;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Antonyia Parvanova
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Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Eiropas Komisiju atjaunot 
dzimumu līdztiesības principa ievērošanu 
zinātnē un IKT izglītībā nākamajā 
pamatprogrammā;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ES darba tirgū vēl 
joprojām pastāv atšķirības starp 
dzimumiem, tostarp attiecībā uz 
atalgojumu, pilna un nepilna laika darbu, 
nodarbinātību, vecāku stāvokli, dzimumu 
pensiju; uzskata, ka dzimumu loma un 
darba tirgus segregācija nodarbinātības 
ziņā ir liels šķērslis ES darba tirgus 
funkcionēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka dalībvalstīm ir jāveic 
piemēroti pasākumi nedrošas un 
netipiskas nodarbinātības novēršanai, kas 
pārsvarā skar sievietes; uzskata, ka viens 
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no līdzekļiem varētu būt sistēmas 
izveidošana pastāvīgi augošam darba 
devēju ieguldījumam sociālajā drošībā 
saskaņā ar principu „jo zemāks ir 
nodarbinātības statuss (īss laikposms, 
nelielas perspektīvas, augsts risks), jo 
lielāks ieguldījums sociālajā drošībā”; 
uzskata, ka pakāpenisks ieguldījums var 
motivēt darba devējus, piemēram, slēgt 
pastāvīgu līgumu, nevis pagarināt 
pagaidu līgumu, tādējādi mudinot viņus 
nodrošināt darbiniekiem labākus 
apstākļus;

Or. pt

Grozījums Nr. 36
Angelika Werthmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka attiecībā uz minētajiem 
pasākumiem ir jāpiemēro pārredzamības 
prasības, norādot, ka visiem uzņēmumiem 
būtu jāpublisko darba algas;

Or. de

Grozījums Nr. 37
Tadeusz Cymański

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un ieguldīt tajā 
līdzekļus, veicinot dažādības pārvaldību, 
stimulējot sieviešu profesionālo darbību 
un popularizējot tādu jaunu darbavietu 

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū, veicinot jaunu 
darbavietu radīšanu, kas ļautu līdzsvarot 
profesionālo un ģimenes dzīvi, piemēram, 
ar elastīgiem darba nosacījumiem;
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radīšanu, kas ļautu līdzsvarot profesionālo 
un ģimenes dzīvi, piemēram, ar elastīgiem 
darba nosacījumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 38
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un ieguldīt tajā 
līdzekļus, veicinot dažādības pārvaldību, 
stimulējot sieviešu profesionālo darbību un 
popularizējot tādu jaunu darbavietu 
radīšanu, kas ļautu līdzsvarot profesionālo 
un ģimenes dzīvi, piemēram, ar elastīgiem
darba nosacījumiem;

4. aicina Komisiju atbalstīt pasākumus 
darba un privātās dzīves saskaņošanai un 
sieviešu līdzdalību darba tirgū un ieguldīt 
tajā līdzekļus, veicinot dažādības 
pārvaldību, stimulējot sieviešu 
profesionālo darbību un popularizējot 
jaunu darbavietu radīšanu ar elastīgākiem
darba apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Barbara Matera

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un ieguldīt tajā 
līdzekļus, veicinot dažādības pārvaldību, 
stimulējot sieviešu profesionālo darbību un 
popularizējot tādu jaunu darbavietu 
radīšanu, kas ļautu līdzsvarot profesionālo 
un ģimenes dzīvi, piemēram, ar elastīgiem 
darba nosacījumiem;

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un ieguldīt tajā 
līdzekļus, veicinot dažādības pārvaldību, 
stimulējot sieviešu profesionālo darbību un 
popularizējot tādu jaunu darbavietu 
radīšanu, kas ļautu līdzsvarot profesionālo 
un ģimenes dzīvi, ar elastīgiem darba 
nosacījumiem, piemēram, nepilna laika 
darbs vai tāldarbs;

Or. it



PE467.254v01-00 22/32 AM\871284LV.doc

LV

Grozījums Nr. 40
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju atbalstīt sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un ieguldīt tajā 
līdzekļus, veicinot dažādības pārvaldību, 
stimulējot sieviešu profesionālo darbību un 
popularizējot tādu jaunu darbavietu 
radīšanu, kas ļautu līdzsvarot profesionālo 
un ģimenes dzīvi, piemēram, ar elastīgiem 
darba nosacījumiem;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 
sieviešu līdzdalību darba tirgū un ieguldīt 
tajā līdzekļus, veicinot dažādības 
pārvaldību, stimulējot sieviešu 
profesionālo darbību un popularizējot tādu 
jaunu darbavietu radīšanu, kas ļautu 
līdzsvarot profesionālo un ģimenes dzīvi, 
piemēram, ar elastīgiem darba 
nosacījumiem;

Or. da

Grozījums Nr. 41
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Eiropas Komisiju veicināt 
dzimumu līdztiesību ražošanā, lai sekmētu 
vienādu sieviešu un vīriešu līdzdalību, 
īpašu uzmanību pievēršot jomām, kurās 
tradicionāli pārsvarā nodarbināti vīrieši;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Silvia Costa

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

4.a aicina dalībvalstis pārskatīt valsts 
sociālās drošības sistēmas un sociālos 
partnerus noregulēt līgumu noteikumus, 
attiecinot tiesības un drošību uz 
nestandarta, netipiskās darba attiecībām;

Or. it

Grozījums Nr. 43
Edite Estrela

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka jaunas darbavietas jārada 
kopā ar jauniem darba noteikumu 
veidiem, kas sniegs darbiniekiem ar 
apgādībā esošiem bērniem iespēju strādāt 
citā laikā, samazināt darba laiku vai 
izvēlēties tāldarbu;

Or. pt

Grozījums Nr. 44
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina panākt, ka aprūpes ekonomijas 
attīstība atbilstu reālām vajadzībām, un
nodrošināt visiem pieejamus augstas 
kvalitātes aprūpes pakalpojumus, labus 
darba un atalgojuma apstākļus un novērst 
nedeklarēta darba izplatīšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a veicināt taisnīgu neapmaksātā darba 
sadalījumu starp vīriešiem un sievietēm, 
veicot apmaksāta bērna kopšanas 
atvaļinājuma pasākumus un ieviešot
apmaksātu atvaļinājumu aprūpes 
pienākumiem; aicina Komisiju papildināt 
pašreizējo darba un privātās dzīves 
līdzsvara tiesisko regulējumu, ietverot 
noteikumus par bērna kopšanas 
atvaļinājumu tēvam un atvaļinājumu citu 
personu, ne tikai bērnu, aprūpei; aicina 
Padomi apstiprināt tiesību akta 
priekšlikuma projektu par strādājošām 
grūtniecēm (Maternitātes direktīva);

Or. en

Grozījums Nr. 46
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu 
par pensiju sistēmas pārskatīšanu tiem, 
kuriem ir pārtraukumi pensijas iemaksās, 
bezdarba, slimības vai aprūpes periodā, 
kas pārsvarā skar sievietes, šajā sakarībā 
aicina Komisiju iesniegt jaunus tiesību 
aktu priekšlikumus par bērna kopšanas 
atvaļinājumu tēvam, adopcijas 
atvaļinājumu un aizgādnībā esošu 
personu aprūpes atvaļinājumu;



AM\871284LV.doc 25/32 PE467.254v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 47
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzīmē, ka nesenie pētījumi rāda, ka 
lielāks elastīgums pamatā samazina 
nodarbināto, jo īpaši sieviešu, statusu, 
kurām biežāk ir nevis pastāvīgs, bet 
pagaidu darbs, nevis pilna laika, bet 
nepilna laika darbs un kas arvien biežāk 
ir spiestas izvēlēties pašnodarbināto 
statusu; tā kā jauns pētījums, kas balstīts
uz ESAO datiem, liecina – jo elastīgāka ir 
nodarbinātība, jo nedrošāka tā ir, un 
nodarbinātības elastīgums visvairāk 
negatīvi ietekmē „nodarbināmību”
(darbinieku prasmju un kvalifikācijas 
celšanu);

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Edite Estrela

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ar bažām norāda, ka 
Direktīvas 92/85/EEK, ko apstiprinājis 
Parlaments, ierosinātā pārskatīšana 
Padomē ir nonākusi strupceļā; norāda, ka 
šīs direktīvas pārskatīšana atvieglos 
sieviešu un vīriešu darba un ģimenes 
dzīves savienošanu un var palīdzēt 
paaugstināt sieviešu nodarbinātību;
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Or. pt

Grozījums Nr. 49
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina dalībvalstis sasniegt Barselonas 
mērķus attiecībā uz bērnu aprūpi, lai 
uzlabotu sieviešu līdzdalību darba tirgū 
un ekonomisko neatkarību; aicina 
dalībvalstis novērst šķēršļus, kas liedz 
sievietēm strādāt tik stundas, cik viņas 
vēlas, neatkarīgi no tā, vai tas ir pilna vai 
nepilna laika darbs; uzsver, ka ir 
nepieciešamas atbilstošas darba algas un 
piekļuve sociālajai drošībai, neatkarīgi no 
tā, vai tas ir pilna vai nepilna laika darbs;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka iespējas paaugstināt sieviešu 
nodarbinātības līmeni sniedz ne tikai 
„balto apkaklīšu” sektors, bet arī 
uzņēmējdarbības pakalpojumu nozare 
(piemēram, apdrošināšanas un 
konsultēšanas pakalpojumi), kā arī 
ekoloģijas nozare un ar ilgtspēju saistītas 
profesijas;

5. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
darba tirgus segregācijas pēc dzimuma 
novēršanā un tendences novēršanā, ka 
daudzas sievietes ir nodarbinātas sliktāk 
apmaksātos darbos, ieinteresējot puikas 
un meitenes skolā par visām 
iespējamajām profesijām un paplašinot 
apmācības iespējas sievietēm, lai sniegtu 
viņām iespēju pielāgoties pārmaiņām 
darba tirgū viņu karjeras laikā;

Or. da
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Grozījums Nr. 51
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka iespējas paaugstināt sieviešu 
nodarbinātības līmeni sniedz ne tikai „balto 
apkaklīšu” sektors, bet arī uzņēmējdarbības 
pakalpojumu nozare (piemēram, 
apdrošināšanas un konsultēšanas 
pakalpojumi), kā arī ekoloģijas nozare un 
ar ilgtspēju saistītas profesijas;

5. norāda, ka iespējas paaugstināt sieviešu 
nodarbinātības līmeni sniedz ne tikai „balto 
apkaklīšu” sektors, bet arī uzņēmējdarbības 
pakalpojumu nozare (piemēram, 
apdrošināšanas un konsultēšanas 
pakalpojumi), kā arī ekoloģijas nozare un 
ar ilgtspēju saistītas profesijas, un tādēļ ir 
jāatbalsta sieviešu uzņēmējdarbība un 
dalībvalstīm ir jāveicina publiskā un 
privātā sektora partnerība un stimuli 
darba devējiem iesaistīt vairāk sieviešu;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Siiri Oviir

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka iespējas paaugstināt sieviešu 
nodarbinātības līmeni sniedz ne tikai „balto 
apkaklīšu” sektors, bet arī uzņēmējdarbības 
pakalpojumu nozare (piemēram, 
apdrošināšanas un konsultēšanas 
pakalpojumi), kā arī ekoloģijas nozare un 
ar ilgtspēju saistītas profesijas;

5. norāda, ka iespējas paaugstināt sieviešu 
nodarbinātības līmeni sniedz ne tikai „balto 
apkaklīšu” sektors, bet arī mājokļu 
aizsardzības, loģistikas (tostarp 
transporta), uzņēmējdarbības pakalpojumu 
nozare (piemēram, apdrošināšanas un 
konsultēšanas pakalpojumi), kā arī 
ekoloģijas nozare un ar ilgtspēju saistītas 
profesijas;

Or. et
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Grozījums Nr. 53
Edite Estrela

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt un izstrādāt īpašas programmas, 
kas vērstas uz sieviešu iesaistīšanu 
tehniskās profesijās, ieviešot subsīdijas 
jaunām akadēmiķēm, kopā ar labāko 
praksi atsevišķās dalībvalstīs, kā, 
piemēram, programma „Excellentia” 
Austrijā, kas radīja iespēju divkāršot 
zinātnes un tehnoloģiju sieviešu dzimuma 
profesoru skaitu un sniedza ieguldījumu 
augstas kvalitātes izpētes centru 
dibināšanā, ko vada sievietes;

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina panākt, ka aprūpes ekonomijas 
attīstība atbilstu reālām vajadzībām, un 
nodrošināt visiem pieejamus augstas 
kvalitātes aprūpes pakalpojumus, labus 
darba un atalgojuma apstākļus un novērst 
nedeklarēta darba izplatīšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Zigmantas Balčytis
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka būtiska nozīme ir prasmju 
un iemaņu apgūšanai mūžizglītībā;
uzskata, ka ir jāpieņem visaptveroša 
izglītības un mūžizglītības stratēģija un jo 
īpaši jauna pieeja pieaugušo izglītībā un 
apmācībā, kas balstīta uz kopīgiem
principiem, kā kopējā atbildība un 
partnerība, efektīvi finansēšanas 
mehānismi, elastīgi risinājumi un 
kvalitatīva pamatizglītība un mērķtiecīga 
tālākizglītība;

Or. lt

Grozījums Nr. 56
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka videi draudzīgām
darbavietām ir potenciāls kļūt par Eiropas 
nākotnes darba tirgu galveno izaugsmes 
segmentu, ka jau vairāk nekā 20 miljonu 
darbavietu Eiropas Savienībā var uzskatīt 
par “ekoloģiskām” un jaunākie dati 
liecina, ka atjaunojamo energoresursu 
nozarē vien nodarbināto skaitam ir 
potenciāls divkāršoties, 2020. gadā 
sasniedzot 2,8 miljonus; aicina Padomi, 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai 
sieviešu vienlīdzība gūtu no tā labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Edite Estrela
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina dalībvalstis veicināt 
pašnodarbinātību, samazinot šķēršļus 
jaunu uzņēmumu radīšanai un veicinot 
īpašas aizdevumu programmas sievietēm, 
sevišķi palielinot komercbanku 
kredītlīnijas sievietēm-uzņēmējām un 
atbalstot kredītiestāžu vai organizāciju 
dibināšanu, kas nodarbojas ar 
aizdevumiem sievietēm;

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
iedrošināt privāto sektoru veikt visu 
iespējamo, lai likvidētu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, tā uzlabojot 
sieviešu līdzdalību darba tirgū.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
iedrošināt privāto un publisko sektoru 
veikt visu iespējamo un nepieciešamo, lai 
likvidētu darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, tā uzlabojot sieviešu 
līdzdalību darba tirgū; šajā sakarībā 
uzsver, ka ir būtiski nodrošināt 
pārredzamību labāku statistikas datu 
veidā un skaidru „līdzvērtīga darba” 
definīciju;

Or. da

Grozījums Nr. 59
Silvia Costa

Atzinuma projekts
6. punkts



AM\871284LV.doc 31/32 PE467.254v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
iedrošināt privāto sektoru veikt visu 
iespējamo, lai likvidētu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, tā uzlabojot 
sieviešu līdzdalību darba tirgū.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
iedrošināt privāto sektoru veikt visu 
iespējamo, lai likvidētu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem un lielu 
nevienlīdzību attiecībā uz pieejamību, 
samaksu, karjeras veidošanu, līdzdalību 
un pārvaldību, tā uzlabojot sieviešu 
līdzdalību darba tirgū.

Or. it

Grozījums Nr. 60
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
iedrošināt privāto sektoru veikt visu 
iespējamo, lai likvidētu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, tā uzlabojot 
sieviešu līdzdalību darba tirgū.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis 
iedrošināt privāto sektoru veikt visu 
iespējamo, lai likvidētu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, kā arī citus 
šķēršļus, tā uzlabojot sieviešu līdzdalību 
darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Britta Thomsen

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka videi draudzīgām 
darbavietām ir potenciāls kļūt par svarīgu 
izaugsmes jomu ES nākotnes darba tirgū; 
aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai sievietes gūtu labumu no 
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šīm darbavietām tādā pašā mērā kā 
vīrieši; un uzsver, ka ir būtiski, lai 
sievietes iegūtu atbilstīgu kvalifikāciju šo 
darbu veikšanai;

Or. da


