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Pakeitimas 1
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
1 skirsnio A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų 
atskleista daug neišnaudotų talentų, ypač 
mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo;

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pritraukti daugiau moterų į darbo rinką, 
nes taip būtų atskleista daug neišnaudotų 
talentų, ypač mokslo ir technologijų srityje, 
ir tai prisidėtų prie ekonominio efektyvumo 
ir didesnio našumo;

Or. en

Pakeitimas 2
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 skirsnio A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų 
atskleista daug neišnaudotų talentų, ypač 
mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo;

A. kadangi ekonomikos krizės sąlygomis 
moterų padėties darbo rinkoje gerinimas 
ir jų ekonominės nepriklausomybės 
didinimas yra ne tik moralinė, bet ir 
ekonominė būtinybė; ir kadangi reikėtų 
dėti daugiau pastangų norint pasiekti 
svarbiausius strategijos „ES 2020“ 
nustatytus tikslus, t. y. padidinti moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje iki 75%, nes taip 
būtų atskleista daug neišnaudotų talentų, 
ypač mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo;

Or. en
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Pakeitimas 3
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 skirsnio A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų 
atskleista daug neišnaudotų talentų, ypač 
mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo;

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
panaikinti kliūtis, dėl kurių moterys ir 
vyrai negali vienodai dalyvauti darbo 
rinkoje, ir taip pasiekti strategijos 
„ES 2020“ nustatytus tikslus, t. y. padidinti 
moterų dalyvavimą darbo rinkoje iki 75%, 
nes taip būtų atskleista daug neišnaudotų 
talentų, ypač mokslo ir technologijų srityje, 
ir tai prisidėtų prie ekonominio efektyvumo 
ir didesnio našumo;

Or. en

Pakeitimas 4
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų 
atskleista daug neišnaudotų talentų, ypač 
mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo;

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų 
atskleista daug neišnaudotų talentų, ypač 
mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo, taip pat padėti 
mažiausiai 20 mln. žmonių, kuriems 
gresia skurdo arba socialinės atskirties 
rizika, ypač atsižvelgiant į konkrečią 
moterų ir vyrų padėtį;

Or. en
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Pakeitimas 5
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio A dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje iki 75%, nes taip būtų 
atskleista daug neišnaudotų talentų, ypač 
mokslo ir technologijų srityje, ir tai 
prisidėtų prie ekonominio efektyvumo ir 
didesnio našumo;

A. reikėtų dėti daugiau pastangų norint 
pasiekti strategijos „ES 2020“ nustatytus 
tikslus, t. y. padidinti vyrų ir moterų  ( 20–
64 metų) užimtumo lygį iki 75%, nes taip 
a) būtų atskleista daug neišnaudotų talentų, 
ypač mokslo ir technologijų srityje, b) tai 
užkirstų kelią moterų socialinei atskirčiai 
ir c)  prisidėtų prie ekonominio 
efektyvumo, didesnio našumo ir, 
panaikinus darbo užmokesčio tarp lyčių 
skirtumus, didesnės apmokestinimo bazės;

Or. en

Pakeitimas 6
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 skirsnio A a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi ateityje Europos  
konkurencingumas ir ekonomikos 
klestėjimas priklausys nuo gebėjimo 
panaudoti darbo jėgos išteklius, įskaitant 
aktyvesnį moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje ir geresnę prieigą prie aukštos 
kvalifikacijos darbų; kadangi vienas iš 
strategijos „Europa 2020“ prioritetų –
paskatinti dirbti daugiau moterų norint iki 
2020 m. pasiekti 75 proc. moterų 
užimtumo lygį; kadangi palyginti daugiau 
moterų negu vyrų dirba ne visą darbo 
dieną arba pagal laikinąsias sutartis, todėl 
krizių laikotarpiais jas galima lengviau 
atleisti ir egzistuoja pavojus, kad dėl 
dabartinio ekonomikos nuosmukio 
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pažanga lyčių lygybės srityje bus 
sustabdyta arba netgi bus pastebima 
regresija,

Or. en

Pakeitimas 7
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 skirsnio A b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl bankų sektoriuje kilusios 
krizės labai apribotos galimybės gauti 
kapitalo ir gali būti, kad dėl šios 
problemos itin nukentės moterys 
verslininkės, nes vis daugiau moterų, 
siekdamos geriau suderinti profesinę 
veiklą ir šeimos gyvenimą, dirba 
savarankiškai;

Or. en

Pakeitimas 8
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo raginimą valstybėms 
narėms lyčių lygybės aspektą integruoti į 
Europos semestro procesą ir įgyvendinant 
Metinėje augimo apžvalgoje pateiktas 
politikos gaires atsižvelgti į moterų 
poreikius ir padėtį; giria tas valstybes 
nares, kurios lyčių aspektą integravo į savo 
nacionalines reformų programas (NRP), 
bet apgailestauja, kad daug valstybių narių 
lyčių aspekto savo NRP net nemini;

1. pakartoja savo raginimą valstybėms 
narėms lyčių lygybės aspektą integruoti į 
Europos semestro procesą, taip pat skirti 
daugiau dėmesio mokymui darbo rinkos 
politikos srityje ir įgyvendinant Metinėje 
augimo apžvalgoje pateiktas politikos 
gaires atsižvelgti į moterų poreikius ir 
padėtį; giria tas valstybes nares, kurios 
lyčių aspektą integravo į savo nacionalines 
reformų programas (NRP), bet 
apgailestauja, kad daug valstybių narių 
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lyčių aspekto savo NRP net nemini;

Or. en

Pakeitimas 9
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pakartoja savo raginimą valstybėms 
narėms lyčių lygybės aspektą integruoti į 
Europos semestro procesą ir įgyvendinant 
Metinėje augimo apžvalgoje pateiktas 
politikos gaires atsižvelgti į moterų 
poreikius ir padėtį; giria tas valstybes 
nares, kurios lyčių aspektą integravo į savo 
nacionalines reformų programas (NRP), 
bet apgailestauja, kad daug valstybių narių 
lyčių aspekto savo NRP net nemini;

1. pakartoja savo raginimą valstybėms 
narėms lyčių lygybės aspektą integruoti į 
Europos semestro procesą ir įgyvendinant 
Metinėje augimo apžvalgoje pateiktas 
politikos gaires atsižvelgti į moterų 
poreikius ir padėtį; giria tas valstybes 
nares, kurios lyčių aspektą integravo į savo 
nacionalines reformų programas (NRP), 
bet apgailestauja, kad daug valstybių narių 
lyčių aspekto savo NRP net nemini; ragina 
Komisiją pasiūlyti valstybėms narėms 
vienodą lyčių lygybės apsekto įtraukimo į 
nacionalines reformų programas formatą 
ir kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 10
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją sistemingai vertinti 
nacionalinių reformų programų ir 
nacionalinių stabilumo ir konvergencijos 
programų poveikį lyčių lygybei, moterų 
padėčiai darbo rinkoje ir moterų skurdui;

Or. en
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Pakeitimas 11
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares nustatyti jų 
atitinkamose nacionalinėse reformų 
programose konkrečius kiekybinius 
tikslus, atsižvelgiant į moterų užimtumo 
statistiką, taip pat imtis konkrečių 
priemonių, skirtų pažeidžiamoms moterų 
grupėms, pvz., jaunoms moterims, 
migrantėms, moterims su negalia ir 
vienišoms motinoms;

Or. en

Pakeitimas 12
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares pradėti taikyti 
pagal lytis suderinto biudžeto priemones 
siekiant ištirti ne tik programas, kurių 
tikslinė grupė – moterys, bet ir visas 
vyriausybės programas ir politikos 
priemones, jų poveikį išteklių 
paskirstymui ir jų įnašą į vyrų ir moterų 
lygybę;

Or. en

Pakeitimas 13
Mojca Kleva
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Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia poreikį užtikrinti programų, 
kuriomis skatinama lyčių lygybė ir kova 
su visomis smurto prieš moteris, vaikus ir 
jaunimą  rūšimis, finansavimo tęstinumą 
siekiant spręsti mūsų visuomenėje nuo 
seno įsigalėjusių stereotipų problemą;

Or. en

Pakeitimas 14
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją įvertinti finansinę 
paramą gaunančių valstybių narių 
ekonominio koregavimo programų 
poveikį lyčių lygybei, moterų padėčiai 
darbo rinkoje ir moterų skurdui;

Or. en

Pakeitimas 15
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 skirsnio 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją įtraukti su lyčių aspektu 
susijusius rodiklius, kad būtų galima 
stebėti daromą pažangą siekiant „ES 2020“ 
tikslų, ir kaip įmanoma labiau suskaidyti 
strategijos „ES 2020“ tikslus ir rodiklius 

2. ragina Komisiją ir valstybes nares 
įvertinti ekonominės ir finansų krizės 
poveikį lytims atliekant poveikio lytims 
vertinimus, ir vėliau taikyti pagal lytis 
suderinto biudžeto priemones; ragina 
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pagal lytį; Komisiją taikyti su lyčių aspektu susijusius 
rodiklius, kad būtų galima stebėti daromą 
pažangą siekiant „ES 2020“ tikslų, ir kaip 
įmanoma labiau suskaidyti strategijos 
„ES 2020“ tikslus ir rodiklius pagal lytį;

Or. en

Pakeitimas 16
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją įtraukti su lyčių aspektu 
susijusius rodiklius, kad būtų galima 
stebėti daromą pažangą siekiant „ES 2020“ 
tikslų, ir kaip įmanoma labiau suskaidyti 
strategijos „ES 2020“ tikslus ir rodiklius 
pagal lytį;

2. ragina Komisiją įtraukti su lyčių aspektu 
susijusius rodiklius, kad būtų galima 
stebėti daromą pažangą siekiant „ES 2020“ 
tikslų, ir kaip įmanoma labiau suskaidyti 
strategijos „ES 2020“ tikslus ir rodiklius 
pagal lytį; ragina komisiją sekti Europos 
Parlamento teminio skyriaus 
rekomendacijomis, pateiktomis tyrime 
„Duomenys Europos semestro 
įgyvendinimo pažangai iš lyčių lygybės 
perspektyvos įvertinti (angl."Data for the 
evaluation of the European semester 
process from a gender equality 
perspective");

Or. en

Pakeitimas 17
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio 2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją įtraukti su lyčių aspektu 
susijusius rodiklius, kad būtų galima
stebėti daromą pažangą siekiant „ES 2020“ 

2. ragina Komisiją įtraukti su lyčių aspektu 
susijusius rodiklius; leisti stebėti daromą 
pažangą siekiant „ES 2020“ tikslų; kaip 
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tikslų, ir kaip įmanoma labiau suskaidyti 
strategijos „ES 2020“ tikslus ir rodiklius 
pagal lytį;

įmanoma labiau suskaidyti strategijos 
„ES 2020“ tikslus ir rodiklius pagal lytį; ir 
įvertinti griežtų taupymo priemonių 
poveikį lyčių lygybei, moterų skurdui ir 
užimtumo galimybėms;

Or. en

Pakeitimas 18
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją aktyviai skatinti 
konsultacijas su pilietinės visuomenės 
organizacijomis lyčių lygybės srityje iki 
Metinės augimo apžvalgos rengimo ir 
konkrečių šalims skirtų rekomendacijų 
pateikimo valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 19
Marina Yannakoudakis

Nuomonės projektas
1 skirsnio 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas vis dar yra ES 
problema, ir kad tai vėliau taip pat turi 
įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui; 
todėl ragina valstybes nares NRP nustatyti 
kokybinius tikslus, siekiant panaikinti 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą;

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas vis dar yra ES 
problema, ir kad tai vėliau taip pat turi 
įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui;

Or. en
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Pakeitimas 20
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 skirsnio 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas vis dar yra ES 
problema, ir kad tai vėliau taip pat turi 
įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui; 
todėl ragina valstybes nares NRP nustatyti 
kokybinius tikslus, siekiant panaikinti vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą;

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas vis dar yra ES 
problema, ir kad tai vėliau taip pat turi 
įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui, o tai 
savo ruožtu gali nulemti moterų 
atsidūrimą už skurdo ribos; todėl ragina 
valstybes nares NRP nustatyti kokybinius 
tikslus, siekiant panaikinti vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumą;

Or. en

Pakeitimas 21
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas vis dar yra ES 
problema, ir kad tai vėliau taip pat turi 
įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui; 
todėl ragina valstybes nares NRP nustatyti 
kokybinius tikslus, siekiant panaikinti vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą;

3. primena, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas vis dar yra ES 
problema, ir kad tai vėliau taip pat turi 
įtakos moterų gaunamų pensijų lygiui; 
todėl ragina valstybes nares NRP nustatyti 
kokybinius tikslus, siekiant panaikinti vyrų 
ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, taigi 
iš dalies ištaisyti nelygią moterų 
pensininkių padėtį ir kartu sumažinti 
pagyvenusių moterų pažeidžiamumą dėl 
gresiančio skurdo;

Or. en
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Pakeitimas 22
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 skirsnio 3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad vykdant fiskalinį 
konsolidavimą neatsižvelgiant į lyčių 
lygybę rizikuojama, kad gali padidėti lyčių 
segregacija darbo rinkoje, gali padaugėti 
nepastovaus moterų darbo atvejų, padidėti
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas, skurdo feminizacija ir kilti 
daugiau sunkumų derinant vaikų arba 
pagyvenusių asmenų priežiūrą ir darbą;

Or. en

Pakeitimas 23
Joanna Senyszyn

Nuomonės projektas
1 skirsnio 4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad dauguma moterų dirba ne 
visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę 
nepriklausomybę ir stipriai paveikia 
moteris pažeidžiamose situacijose, 
pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų 
užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės 
atžvilgiu, tai yra pagal dirbtų valandų 
skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų 
gebėjimą užtikrinti savo finansinę 
nepriklausomybę; ragina valstybes nares 
įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti verslą ir savarankišką darbą;

4. primena, kad dauguma moterų dirba ne 
visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę 
nepriklausomybę ir stipriai paveikia 
moteris pažeidžiamose situacijose, 
pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų 
užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės 
atžvilgiu, tai yra pagal dirbtų valandų 
skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų 
gebėjimą užtikrinti savo finansinę 
nepriklausomybę; ragina valstybes nares 
priimti šeimoms palankias priemones, 
pvz., lanksčias darbo valandas ir nuotolinį 
darbą bei plėsti vaikų priežiūrą 
prieinamomis kainomis ir popamokinės 
veiklos galimybes; ragina valstybes nares 
įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
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priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti verslą ir savarankišką darbą;

Or. en

Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

Nuomonės projektas
1 skirsnio 4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad dauguma moterų dirba ne 
visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę 
nepriklausomybę ir stipriai paveikia 
moteris pažeidžiamose situacijose, 
pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų 
užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės 
atžvilgiu, tai yra pagal dirbtų valandų 
skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų 
gebėjimą užtikrinti savo finansinę 
nepriklausomybę; ragina valstybes nares 
įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti verslą ir savarankišką darbą;

4. pabrėžia, kad moterų pajamos ir 
apmokamas bei kokybiškas darbas yra 
būdas užtikrinti jų ekonominę 
nepriklausomybę ir didesnę vyrų ir 
moterų lygybę visoje visuomenėje;
primena, kad dauguma moterų dirba ne 
visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę 
nepriklausomybę ir stipriai paveikia 
moteris pažeidžiamose situacijose, 
pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų 
užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės 
atžvilgiu, tai yra pagal dirbtų valandų 
skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų 
gebėjimą užtikrinti savo finansinę 
nepriklausomybę; ragina valstybes nares 
įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti verslą ir savarankišką darbą;

Or. en

Pakeitimas 25
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio 4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad dauguma moterų dirba ne 
visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę 
nepriklausomybę ir stipriai paveikia 
moteris pažeidžiamose situacijose, 
pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų 
užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės 
atžvilgiu, tai yra pagal dirbtų valandų 
skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų 
gebėjimą užtikrinti savo finansinę 
nepriklausomybę; ragina valstybes nares 
įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti verslą ir savarankišką darbą;

4. primena, kad dauguma moterų dirba ne 
visos darbo dienos darbus, kadangi nėra 
pasirinkimo, o tai riboja jų ekonominę 
nepriklausomybę ir stipriai paveikia 
moteris pažeidžiamose situacijose, 
pavyzdžiui, vienišas motinas; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares stebėti moterų 
užimtumą tiek kiekybės, tiek ir kokybės 
atžvilgiu, tai yra pagal dirbtų valandų 
skaičių per savaitę, sutarties tipą ir jų 
gebėjimą užtikrinti savo finansinę 
nepriklausomybę; ragina valstybes nares 
įtraukti svarbų lyčių aspektą į bet kokia 
priemonę ir veiksmus, kuriais siekiama 
skatinti verslą, savarankišką darbą ir 
moterų verslumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ir veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos)
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių, turėtų būti 
skatinamos ir labiau išsilavinusios; 
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ir veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių, turėtų būti 
skatinamos ir labiau išsilavinusios; 
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu; ragina 
Komsiją atsižvelgti į šį klausimą 
ateinančioje Metinėje augimo apžvalgoje;
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Or. en

Pakeitimas 27
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
1 skirsnio 5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ir veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių, turėtų būti 
skatinamos ir labiau išsilavinusios; 
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

5. pabrėžia, kad moterys turėtų būti 
skatinamos paįvairinti profesijos 
pasirinkimą siekiant įžengti į didžiausią 
užimtumo potencialą turinčius sektorius, 
pavyzdžiui, mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų ir 
veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių; pabrėžia, kad 
sveikatos ir socialiniame sektoriuose 
(„baltosios“ darbo vietos), kuriuose dirba 
daug moterų, darbo vietos turėtų gauti 
geresnį pripažinimą sutarčių tipų ir darbo 
užmokesčio aspektu;

Or. en

Pakeitimas 28
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio 5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ir veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių, turėtų būti 

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, kuriuose visų pirma dominuoja 
vyrai, pavyzdžiui, mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų ir 
veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
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skatinamos ir labiau išsilavinusios; 
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

ekonomikos sektorių, turėtų būti 
skatinamos ir labiau išsilavinusios; 
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

Or. en

Pakeitimas 29
Joanna Senyszyn

Nuomonės projektas
1 skirsnio 5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ir veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių, turėtų būti 
skatinamos ir labiau išsilavinusios; 
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

5. pabrėžia, kad moterys, norinčios įžengti 
į didžiausią užimtumo potencialą turinčius 
sektorius, pavyzdžiui, mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
ir veiksmingo išteklių naudojimo 
ekonomikos (ekologiškos darbo vietos) 
sektorių arba skaitmeninių technologijų 
ekonomikos sektorių, turėtų būti 
skatinamos ir labiau išsilavinusios; šiomis 
aplinkybėmis pagal strategijos „Europa 
2020“ tikslus ragina glaudžiau susieti 
moterų profesinį rengimą su darbo rinka;
pabrėžia, kad sveikatos ir socialiniame 
sektoriuose („baltosios“ darbo vietos), 
kuriuose dirba daug moterų, darbo vietos 
turėtų gauti geresnį pripažinimą sutarčių 
tipų ir darbo užmokesčio aspektu;

Or. en

Pakeitimas 30
Astrid Lulling

Nuomonės projektas
1 skirsnio 6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad taip pat turėtų būti 
palengvinta moterų prieiga prie aukštesnės 
kvalifikacijos darbų siekiant sumažinti 
našumo lygių skirtumą ES ir tokiu būdu 
padidinti ES konkurencingumą pasaulio 
rinkose.

6. pažymi, kad taip pat turėtų būti 
skatinama moterų prieiga prie aukštesnės 
kvalifikacijos darbų siekiant sumažinti 
našumo lygių skirtumą ES ir tokiu būdu 
padidinti ES konkurencingumą pasaulio 
rinkose.

Or. en

Pakeitimas 31
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 skirsnio 6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad taip pat turėtų būti 
palengvinta moterų prieiga prie aukštesnės 
kvalifikacijos darbų siekiant sumažinti 
našumo lygių skirtumą ES ir tokiu būdu 
padidinti ES konkurencingumą pasaulio 
rinkose.

6. pažymi, kad taip pat turėtų būti 
palengvinta moterų prieiga prie aukštesnės 
kvalifikacijos darbų be stereotipų, prietarų 
arba diskriminacijos dėl lyties siekiant 
sumažinti našumo lygių skirtumą ES ir 
tokiu būdu padidinti ES konkurencingumą 
pasaulio rinkose.

Or. en

Pakeitimas 32
Marije Cornelissen

Nuomonės projektas
1 skirsnio 6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. teigiamai vertina konkrečias šalims 
skirtas rekomendacijas dėl mokesčių 
naštos perkėlimo nuo darbo jėgos aplinkai 
kenksmingai veiklai; ragina valstybes 
nares įgyvendinti šias rekomendacijas 
ypatingą dėmesį skiriant 
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nedeklaruojamam darbui įteisinti, pvz., 
priežiūros paslaugų namuose sektoriuje.

Or. en


