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Grozījums Nr. 1
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
1. iedaļa – A punkts

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” 
izvirzīto mērķi par sieviešu dalības 
palielināšanu darba tirgū līdz 75%, jo tas 
palīdzētu atklāt būtisku neizmantotu 
talantu apjomu, it īpaši zinātnes un 
tehnoloģijas nozarē, un veicinātu 
ekonomikas efektivitāti un palielinātu 
produktivitāti,

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
mudinātu vairāk sieviešu iesaistīties darba 
tirgū, jo tas palīdzētu atklāt būtisku 
neizmantotu talantu apjomu, it īpaši 
zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un 
veicinātu ekonomikas efektivitāti un 
palielinātu produktivitāti,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. iedaļa – A punkts

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
mērķi par sieviešu dalības palielināšanu 
darba tirgū līdz 75%, jo tas palīdzētu atklāt 
būtisku neizmantotu talantu apjomu, it 
īpaši zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un 
veicinātu ekonomikas efektivitāti un 
palielinātu produktivitāti,

A. tā kā ekonomikas krīzes laikā sieviešu 
pozīcijas stiprināšana darba tirgū un 
ekonomiskā neatkarība ir ne tikai morāla 
prasība, bet arī ekonomiska 
nepieciešamība, un tā kā ir nepieciešami 
lielāki pūliņi, lai sasniegtu stratēģijā 
„Eiropa 2020” izvirzīto pamatmērķi par 
sieviešu dalības palielināšanu darba tirgū 
līdz 75%, jo tas palīdzētu atklāt būtisku 
neizmantotu talantu apjomu, it īpaši 
zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un 
veicinātu ekonomikas efektivitāti un 
palielinātu produktivitāti,

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. iedaļa – A punkts

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
mērķi par sieviešu dalības palielināšanu 
darba tirgū līdz 75%, jo tas palīdzētu atklāt 
būtisku neizmantotu talantu apjomu, it 
īpaši zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un 
veicinātu ekonomikas efektivitāti un 
palielinātu produktivitāti,

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
novērstu šķēršļus, kas kavē vienlīdzīgu 
sieviešu un vīriešu darbaspēka 
iesaistīšanos, lai sasniegtu stratēģijā 
„Eiropa 2020” izvirzīto mērķi par sieviešu 
dalības palielināšanu darba tirgū līdz 75%, 
jo tas palīdzētu atklāt būtisku neizmantotu 
talantu apjomu, it īpaši zinātnes un 
tehnoloģijas nozarē, un veicinātu 
ekonomikas efektivitāti un palielinātu 
produktivitāti,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – A punkts

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
mērķi par sieviešu dalības palielināšanu 
darba tirgū līdz 75%, jo tas palīdzētu atklāt 
būtisku neizmantotu talantu apjomu, it 
īpaši zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un 
veicinātu ekonomikas efektivitāti un 
palielinātu produktivitāti,

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” 
izvirzītos mērķus par sieviešu dalības 
palielināšanu darba tirgū līdz 75%, jo tas 
palīdzētu atklāt būtisku neizmantotu 
talantu apjomu, it īpaši zinātnes un 
tehnoloģijas nozarē, un veicinātu 
ekonomikas efektivitāti un palielinātu 
produktivitāti, kā arī mērķi palīdzēt vismaz 
20 miljoniem cilvēku, kuri dzīvo 
nabadzībā vai kurus apdraud nabadzība 
un izstumšana no sabiedrības, īpašu 
uzmanību pievēršot sieviešu un vīriešu 
konkrētajai situācijai,

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. iedaļa – A punkts

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
mērķi par sieviešu dalības palielināšanu
darba tirgū līdz 75%, jo tas palīdzētu 
atklāt būtisku neizmantotu talantu apjomu, 
it īpaši zinātnes un tehnoloģijas nozarē, un 
veicinātu ekonomikas efektivitāti un 
palielinātu produktivitāti,

A. tā kā ir nepieciešami lielāki pūliņi, lai 
sasniegtu stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto 
mērķi par vīriešu un sieviešu (vecumā no 
20 līdz 64 gadiem) nodarbināmības
palielināšanu līdz 75%, jo tas: a) palīdzētu 
atklāt būtisku neizmantotu talantu apjomu, 
it īpaši zinātnes un tehnoloģijas nozarē, b) 
novērstu sieviešu sociālo atstumtību un c) 
veicinātu ekonomikas efektivitāti,
palielinātu produktivitāti un nodrošinātu 
labāku nodokļu bāzi, ja tiks samazināta 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirība,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. iedaļa – Aa punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā Eiropas turpmākā ekonomiskā 
konkurētspēja un labklājība ir būtiski 
atkarīga no tās spējas pilnībā izmantot 
savus darbaspēka resursus, tostarp no 
lielākas sieviešu līdzdalības darba tirgū 
un labākas augsti kvalificēta darba 
pieejamības; tā kā viena no stratēģijas 
„Eiropa 2020” prioritātēm ir nodarbināt 
vairāk sieviešu, lai līdz 2020. gadam 
sasniegtu 75 % sieviešu nodarbinātības 
līmeni; tā kā salīdzinoši vairāk sieviešu 
nekā vīriešu strādā nepilnu darba laiku 
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vai uz pagaidu darba līgumu pamata un 
tādēļ viņas ir vieglāk atlaist štatu 
samazināšanas dēļ krīzes laikā, un tā kā ir 
risks, ka pašreizējā lejupslīde kavēs vai 
pat pagriezīs atpakaļ attīstību dzimumu 
līdztiesības jomā,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. iedaļa – Ab apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā banku krīze ļoti ierobežo 
piekļuvi kapitālam un tā ir problēma, kas 
visticamāk nesamērīgi skars sievietes 
uzņēmējas, jo sievietes arvien vairāk 
strādā kā pašnodarbinātās, lai labāk 
apvienotu darbu un ģimenes dzīvi,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti aicina dalībvalstis Gada 
izaugsmes pētījumā sniegto politikas 
norāžu īstenošanā ņemt vērā sieviešu 
vajadzības un situāciju un Eiropas pusgada 
procesā integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu; pauž atzinību tām dalībvalstīm, 
kas valsts reformu programmā (VRP) ir 
pilnībā integrējušas dzimumu līdztiesības 
aspektu, un pauž nožēlu, ka daudzas 
dalībvalstis tajā nav minējušas dzimumu 

1. atkārtoti aicina dalībvalstis Gada 
izaugsmes pētījumā sniegto politikas 
norāžu īstenošanā ņemt vērā sieviešu 
vajadzības un situāciju un Eiropas pusgada 
procesā integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu, kā arī pievērst vairāk uzmanības 
apmācībai darba tirgus politikas jomā; 
pauž atzinību tām dalībvalstīm, kas valsts 
reformu programmā (VRP) ir pilnībā 
integrējušas dzimumu līdztiesības aspektu, 
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līdztiesību; un pauž nožēlu, ka daudzas dalībvalstis tajā 
nav minējušas dzimumu līdztiesību; 

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atkārtoti aicina dalībvalstis Gada 
izaugsmes pētījumā sniegto politikas 
norāžu īstenošanā ņemt vērā sieviešu 
vajadzības un situāciju un Eiropas pusgada 
procesā integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu; pauž atzinību tām dalībvalstīm, 
kas valsts reformu programmā (VRP) ir 
pilnībā integrējušas dzimumu līdztiesības 
aspektu, un pauž nožēlu, ka daudzas 
dalībvalstis tajā nav minējušas dzimumu 
līdztiesību; 

1. atkārtoti aicina dalībvalstis Gada 
izaugsmes pētījumā sniegto politikas 
norāžu īstenošanā ņemt vērā sieviešu 
vajadzības un situāciju un Eiropas pusgada 
procesā integrēt dzimumu līdztiesības 
aspektu; pauž atzinību tām dalībvalstīm, 
kas valsts reformu programmā (VRP) ir 
pilnībā integrējušas dzimumu līdztiesības 
aspektu, un pauž nožēlu, ka daudzas 
dalībvalstis tajā nav minējušas dzimumu 
līdztiesību;  aicina Komisiju ierosināt 
vienotu formu un kritērijus dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanai 
dalībvalstu valsts reformu programmās;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju sistēmatiski izvērtēt 
valsts reformu programmu un valstu 
stabilitātes un konverģences programmu 
ietekmi uz dzimumu līdztiesību, sieviešu 
stāvokli darba tirgū un nabadzību sieviešu 
vidū;
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis noteikt īpašus 
kvantitatīvus mērķus valstu reformu 
programmās atbilstoši sieviešu 
nodarbinātības statistikai, kā arī veikt 
īpašus pasākumus, kas vērsti uz mazāk 
aizsargātajām sieviešu grupām (tādām kā 
jaunas sievietes, migrantes, sievietes ar 
invaliditāti un vientuļās mātes);   

Or. en

Grozījums Nr. 12
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis budžeta plānošanā 
ievērot dzimuma līdztiesības principu, lai 
ne tikai analizētu tās programmas, kuras 
ir īpaši vērstas uz sievietēm, bet arī 
pārbaudītu visas valdības programmas un 
politiku, to ietekmi uz resursu sadalījumu 
un ieguldījumu sieviešu un vīriešu 
līdztiesībā;  

Or. en

Grozījums Nr. 13
Mojca Kleva
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Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver nepieciešamību turpināt 
finansēt programmas, kuras veicina 
dzimumu līdztiesību un ir saistītas ar visu 
veidu vardarbības pret sievietēm, bērniem 
un jauniešiem apkarošanu, lai cīnītos pret 
stereotipiem, kas cieši sakņojas mūsu 
sabiedrībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju novērtēt to 
dalībvalstu, kuras saņem ES finansiālo 
atbalstu, ekonomikas stabilizācijas 
programmu ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, sieviešu stāvokli darba tirgū 
un nabadzību sieviešu vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. iedaļa - 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut dzimumu 
līdztiesības rādītājus, lai spētu uzraudzīt 
progresu „Eiropa 2020” mērķu 

2. aicina Komisiju un dalībvalstis izvērtēt 
dzimumu līdztiesības ietekmi uz 
ekonomikas un finanšu krīzi, veicot 
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sasniegšanā, un, cik vien iespējams, sadalīt 
„Eiropa 2020” mērķus un rādītājus pa 
dzimumiem; 

dzimumu līdztiesības ietekmes 
novērtējumus un secīgus pasākumus 
dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai 
budžeta plānošanā; aicina Komisiju 
piemērot dzimumu līdztiesības rādītājus, 
uzraugot progresu „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, un, cik vien iespējams, sadalīt 
„Eiropa 2020” mērķus un rādītājus pa 
dzimumiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut dzimumu 
līdztiesības rādītājus, lai spētu uzraudzīt 
progresu „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, un, cik vien iespējams, sadalīt 
„Eiropa 2020” mērķus un rādītājus pa 
dzimumiem; 

2. aicina Komisiju iekļaut dzimumu 
līdztiesības rādītājus, lai spētu uzraudzīt 
progresu „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, un, cik vien iespējams, sadalīt 
„Eiropa 2020” mērķus un rādītājus pa 
dzimumiem; aicina Komisiju sekot 
ieteikumiem, kas izklāstīti Parlamenta 
Politikas departamenta pētījumā „Eiropas 
pusgada procesa novērtējuma dati no 
dzimumu līdztiesības aspekta”;  

Or. en

Grozījums Nr. 17
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju iekļaut dzimumu 
līdztiesības rādītājus, lai spētu uzraudzīt 
progresu „Eiropa 2020” mērķu 

2. aicina Komisiju iekļaut dzimumu
līdztiesības rādītājus; nodrošināt progresa
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā 
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sasniegšanā, un, cik vien iespējams, 
sadalīt „Eiropa 2020” mērķus un rādītājus 
pa dzimumiem; 

uzraudzību; cik vien iespējams, sadalīt 
„Eiropa 2020” mērķus un rādītājus pa 
dzimumiem; un novērtēt taupības 
pasākumu ietekmi uz dzimumu līdztiesību, 
nabadzību un nodarbinātību sieviešu 
vidū; 

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju aktīvi veicināt 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
konsultācijas dzimumu līdztiesības jomā 
pirms Gada izaugsmes pētījuma veikšanas 
un konkrētai dalībvalstij adresēto 
ieteikumu nosūtīšanas;  

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marina Yannakoudakis

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka 
tas ietekmē arī pensiju apmēru, kuru 
sievietes vēlāk saņem; tādēļ aicina 
dalībvalstis valstu reformu programmās 
noteikt kvalitātes mērķus, lai izskaustu 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību;

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka 
tas ietekmē arī pensiju apmēru, kuru 
sievietes vēlāk saņem;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Mojca Kleva

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka 
tas ietekmē arī pensiju apmēru, kuru 
sievietes vēlāk saņem; tādēļ aicina 
dalībvalstis valstu reformu programmās 
noteikt kvalitātes mērķus, lai izskaustu 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību;

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka 
tas ietekmē arī pensiju apmēru, kuru 
sievietes vēlāk saņem, kā rezultātā 
sieviešu dzīves līmenis var nonākt zem 
nabadzības sliekšņa; tādēļ aicina 
dalībvalstis valstu reformu programmās 
noteikt kvalitātes mērķus, lai izskaustu 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka 
tas ietekmē arī pensiju apmēru, kuru 
sievietes vēlāk saņem; tādēļ aicina 
dalībvalstis valstu reformu programmās 
noteikt kvalitātes mērķus, lai izskaustu 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību;

3. atgādina, ka ES joprojām pastāv vīriešu 
un sieviešu darba samaksas atšķirība un ka 
tas ietekmē arī pensiju apmēru, kuru 
sievietes vēlāk saņem; tādēļ aicina 
dalībvalstis valstu reformu programmās 
noteikt kvalitātes mērķus, lai izskaustu 
vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirību, tādējādi mazinot netaisnīgu 
attieksmi  pret sievietēm pensionārēm un 
gados vecāko sieviešu neaizsargātību pret 
nabadzību; 

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka fiskāla konsolidācija, 
neņemot vērā dzimumu līdztiesības 
aspektu, var veicināt dzimumu 
segregāciju darba tirgū, nestabilus darba 
apstākļus sievietēm, vīriešu un sieviešu 
darba samaksas lielāku atšķirību, 
nabadzībā nonākušu sieviešu skaita 
palielināšanos un grūtības apvienot darbu 
ar ģimenes dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Joanna Senyszyn

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes 
darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu 
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu 
izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, 
piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu 
nodarbinātību gan kvantitātes, gan 
kvalitātes ziņā, proti, pamatojoties uz 
nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu 
veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis 
iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbību un 
pašnodarbinātību;

4. atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes 
darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu 
izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, 
piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu 
nodarbinātību gan kvantitātes, gan 
kvalitātes ziņā, proti, pamatojoties uz 
nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu 
veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis 
noteikt ģimenēm labvēlīgākus 
nosacījumus, tādus kā elastīgs darba laiks 
un darbs no attāluma, un paplašināt 
cenas ziņā pieņemamas bērnu aprūpes 
iestādes un pieejamus pēcstundu 
nodarbību centrus; aicina dalībvalstis 
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iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbību un 
pašnodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Antonyia Parvanova

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes 
darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu 
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu 
izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, 
piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu 
nodarbinātību gan kvantitātes, gan 
kvalitātes ziņā, proti, pamatojoties uz 
nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu 
veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis 
iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbību un 
pašnodarbinātību;

4. uzsver, ka ienākumi, kā arī atalgots un 
kvalitatīvs darbs ir galvenais aspekts 
sieviešu ekonomiskās autonomijas jomā 
un lielākas vīriešu un sieviešu līdztiesības 
nodrošināšanā sabiedrībā kopumā;
atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes 
darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu 
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu 
izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, 
piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu 
nodarbinātību gan kvantitātes, gan 
kvalitātes ziņā, proti, pamatojoties uz 
nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu 
veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis 
iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbību un 
pašnodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Antigoni Papadopoulou
Atzinuma projekts
1. iedaļa – 4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes 
darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu 
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu 
izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, 
piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu 
nodarbinātību gan kvantitātes, gan 
kvalitātes ziņā, proti, pamatojoties uz 
nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu 
veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis 
iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbību un 
pašnodarbinātību;

4. atgādina, ka visbiežāk nepilnas slodzes 
darbā strādā sievietes, un tas ierobežo viņu 
ekonomisko neatkarību, ja tā nav viņu pašu 
izvēle, un lielā mērā ietekmē tās sievietes, 
kuras atrodas nelabvēlīgā situācijā, 
piemēram, vientuļās mātes; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt sieviešu
nodarbinātību gan kvantitātes, gan 
kvalitātes ziņā, proti, pamatojoties uz 
nedēļā nostrādātajām stundām, līgumu 
veidiem un spēju nodrošināt savu 
finansiālo neatkarību; aicina dalībvalstis 
iekļaut spēcīgu dzimuma dimensiju visos 
pasākumos un darbībās, kuru mērķis ir 
veicināt uzņēmējdarbību, 
pašnodarbinātību un sieviešu 
uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; uzsver, ka veselības aprūpes 
un sociālajās nozarēs („baltās 
darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu 
nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un 
darba algas ziņā; 

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; uzsver, ka veselības aprūpes 
un sociālajās nozarēs („baltās 
darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu 
nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un 
darba algas ziņā; aicina Komisiju 
pievērsties šim jautājumam gaidāmajā 
Gada izaugsmes pētījumā;
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Astrid Lulling

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; uzsver, ka veselības aprūpes 
un sociālajās nozarēs („baltās 
darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu 
nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un 
darba algas ziņā; 

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
dažādot savu profesijas izvēli, lai 
iesaistītos nozarēs ar augstu nodarbinātības 
potenciālu, tādās kā ekonomika, ko 
raksturo zemas oglekļa emisijas un resursu 
efektīva izmantošana („zaļās darbavietas”) 
vai digitālā ekonomika; uzsver, ka 
veselības aprūpes un sociālajās nozarēs 
(„baltās darbavietas”), kurās ir 
nodarbinātas daudzas sievietes, darbiem 
vajadzētu nodrošināt lielāku atzinību 
līgumu veidu un darba algas ziņā; 

Or. en

Grozījums Nr. 28
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; uzsver, ka veselības aprūpes 
un sociālajās nozarēs („baltās 
darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu 
nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un 

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, kurās 
lielākoties ir nodarbināti vīrieši, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; uzsver, ka veselības aprūpes 
un sociālajās nozarēs („baltās 
darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu 
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darba algas ziņā; nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un 
darba algas ziņā; 

Or. en

Grozījums Nr. 29
Joanna Senyszyn

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; uzsver, ka veselības aprūpes 
un sociālajās nozarēs („baltās 
darbavietas”), kurās ir nodarbinātas 
daudzas sievietes, darbiem vajadzētu 
nodrošināt lielāku atzinību līgumu veidu un 
darba algas ziņā; 

5. uzsver, ka sievietes vajadzētu iedrošināt 
un labāk apmācīt iesaistīties nozarēs ar 
augstu nodarbinātības potenciālu, tādās kā 
ekonomika, ko raksturo zemas oglekļa 
emisijas un resursu efektīva izmantošana 
(„zaļās darbavietas”) vai digitālā 
ekonomika; šajā sakarā saskaņā ar 
„Eiropa 2020” mērķiem aicina uzlabot 
saiknes starp sieviešu profesionālo 
apmācību un darba tirgu;  uzsver, ka 
veselības aprūpes un sociālajās nozarēs 
(„baltās darbavietas”), kurās ir 
nodarbinātas daudzas sievietes, darbiem 
vajadzētu nodrošināt lielāku atzinību 
līgumu veidu un darba algas ziņā; 

Or. en

Grozījums Nr. 30
Astrid Lulling

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīmē, ka vajag veicināt arī sieviešu 
piekļuvi augsti kvalificētam darbam, lai 
mazinātu ES produktivitātes nepilnības un 
tādējādi palielinātu ES konkurētspēju 
globālajos tirgos. 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīmē, ka vajag veicināt arī sieviešu 
piekļuvi augsti kvalificētam darbam, lai 
mazinātu ES produktivitātes nepilnības un 
tādējādi palielinātu ES konkurētspēju 
globālajos tirgos. 

6. atzīmē, ka vajag veicināt arī sieviešu 
piekļuvi augsti kvalificētam darbam, 
izvairoties no stereotipiem, 
aizspriedumiem vai diskriminācijas, kas 
saistīti ar dzimumu, lai mazinātu ES 
produktivitātes nepilnības un tādējādi 
palielinātu ES konkurētspēju globālajos 
tirgos. 

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. iedaļa – 6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē konkrētai valstij 
adresētus ieteikumus, kas vērsti uz 
nodokļu sloga novirzīšanu no darbaspēka 
uz videi kaitīgām darbībām; aicina 
dalībvalstis īstenot šos ieteikumus, īpašu 
uzmanību pievēršot noteikumu izstrādei 
attiecībā uz nedeklarētu darbu, piemēram, 
mājas aprūpes pakalpojumu nozares 
darbinieku vidū.

Or. en


