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Pakeitimas 1
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. yra įsitikinęs, kad dėl lyčių lygybės, 
padidinus socialinę ir ekonominę gerovę, 
naudos gauna ne tik moterys, bet ir visa 
visuomenė; primena, kad labai svarbu 
veiksmingai nuneigti su lytimi susijusius 
stereotipus, siekiant padidinti moterų 
dalyvavimą visuose darbo rinkos 
segmentuose; ragina ES aktyviai neigti su 
lytimi susijusius stereotipus, ypač 
švietimo, darbo ir tolesnio mokymo 
srityje; pabrėžia, kad naujoje lyčių lygybės 
strategijoje, vadovaujantis Europos 
Sąjungos sutartimis, turėtų būti siekiama 
toliau mažinti nelygybę;

Or. en

Pakeitimas 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nuomonės projektas
-1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad dėl lyčių skirtumo darbo 
rinkoje per paskutinį dešimtmetį pasaulio 
ekonomikos BVP sumažėjo 27 proc. 
vienam gyventojui, ir pažymi, kad ES 
valstybių narių BVP padidėtų 14–
45 proc., jei būtų sumažinti lyčių 
skirtumai darbo rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 3
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad lyčių lygybės strategijoje 
po 2015 m. turėtų būti pasiūlytas veiksmų 
planas siekiant a) sumažinti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumą, b) 
padidinti moterų ekonominę 
nepriklausomybę, c) pagerinti moterų 
galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir siekti 
aukštesnių karjeros pozicijų, d) iš esmės 
padidinti lygybę su sprendimų priėmimu 
susijusiose pareigose ir e) panaikinti su 
lytimi susijusias diskriminacines 
struktūras ir praktiką;

Or. en

Pakeitimas 4
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pažymi, kad šiuo metu ketvirtadalis 
moterų vis dar priskiriamos neapmokamų 
padedančių šeimos narių kategorijai, tai 
reiškia, kad jos negauna jokių pajamų už 
savo pastangas ir kad yra aiški moterų, 
kurios dirba sektoriuose, kur paprastai 
gaunamas užmokestis yra nedidelis, darbo 
valandos ilgos, o darbo laiko tvarka 
dažnai neformali (dėl to moterys gauna 
mažiau piniginės, socialinės ir 
struktūrinės naudos, palyginti su tipišku 
dirbančiu vyru) segregacija; pažymi, kad 
vis dar esama aiškių kliūčių moterims 



AM\1049534LT.doc 5/59 PE544.381v01-00

LT

dalyvauti darbo rinkoje ir kad moterys ES 
uždirba vidutiniškai apie 16,4 proc. 
mažiau negu vyrai; ir atkreipia dėmesį, 
kad, atsižvelgiant į šias struktūras ir 
praktiką, kuriomis diskriminuojamos 
moterys, lyčių lygybė privaloma užtikrinti 
visose srityse, įskaitant galimybę 
įsidarbinti, siekti aukštesnių karjeros 
pozicijų, suderinti darbą ir asmeninį 
gyvenimą ir skatinti lygiavertį ir vienodą 
darbo užmokestį;

Or. en

Pakeitimas 5
Maria Arena

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, 
kad padidinus moterų užimtumo lygį iki 
vyrų užimtumo lygio darbo jėgos 
trūkumas sumažėtų iki 3 mln.;

1. primena, kad darbą, kurį visada reikia 
atlikti siekiant išspręsti vyrų ir moterų 
nelygybės problemą, visų pirma skatina 
socialinis teisingumas ir sanglauda; 
atkreipia dėmesį į tai, kad geresnis moterų, 
kurios sudaro 60 proc. diplomą įgijusių 
asmenų, įtraukimas į darbo rinką padėtų 
išspręsti Europos Sąjungoje kylančius 
ekonominius ir demografinius iššūkius;

Or. fr

Pakeitimas 6
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
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demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.;

demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
trūks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką ir kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, įskaitant 
diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos 
ir lytinės tapatybės, patiriama asmenims 
bandant įsidarbinti; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.;

Or. en

Pakeitimas 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.;

1. pabrėžia, kad lyčių lygybė yra 
pagrindinė žmogaus teisė; atkreipia 
dėmesį į tai, kad ES patiria demografinę 
krizę, dėl kurios 2040 m. trūks darbo jėgos 
(24 mln. asmenų), todėl kyla ekonominė 
būtinybė dar labiau įtraukti moteris į darbo 
rinką; pabrėžia, kad padidinus moterų 
užimtumo lygį iki vyrų užimtumo lygio 
darbo jėgos trūkumas sumažėtų iki 3 mln.;

Or. en

Pakeitimas 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
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truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.;

trūks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; atkreipia 
dėmesį į tai, kad didesnis moterų 
įtraukimas į darbo rinką yra ne tik 
ekonominė būtinybė, bet ir lygybės 
klausimas; pabrėžia, kad padidinus moterų 
užimtumo lygį iki vyrų užimtumo lygio 
darbo jėgos trūkumas sumažėtų iki 3 mln.;

Or. de

Pakeitimas 9
Zdzisław Krasnodębski

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.; 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
trūks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė, inter alia, dar 
labiau įtraukti į darbo rinką moteris, 
norinčias pradėti profesinę veiklą; 
pabrėžia, kad moterų užimtumo lygio 
didinimas galėtų sumažinti darbo jėgos 
trūkumą; 

Or. pl

Pakeitimas 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
trūks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
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įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.;

įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.; pritaria sumanymui 
skatinti moterų verslumo iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 11
Joëlle Mélin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, 
kad padidinus moterų užimtumo lygį iki 
vyrų užimtumo lygio darbo jėgos 
trūkumas sumažėtų iki 3 mln.;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
trūks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką;

Or. fr

Pakeitimas 12
Joëlle Mélin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, 
kad padidinus moterų užimtumo lygį iki 
vyrų užimtumo lygio darbo jėgos 
trūkumas sumažėtų iki 3 mln.;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
trūks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; siūlo kaip 
prioritetą į Europos darbotvarkę įtraukti 
demografinę krizę, kad būtų įgyvendinta 
tikra politika, kuria skatinamas 
gimstamumas, nes krizės sąlygomis vis 
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sunkiau nuspręsti, ar siekti profesinės 
karjeros, ar įgyvendinti troškimą turėti 
vaikų;

Or. fr

Pakeitimas 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. 
truks darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas 
sumažėtų iki 3 mln.;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ES patiria 
demografinę krizę, dėl kurios 2040 m. gali 
trūkti darbo jėgos (24 mln. asmenų), todėl 
kyla ekonominė būtinybė dar labiau 
įtraukti moteris į darbo rinką; pabrėžia, kad 
padidinus moterų užimtumo lygį iki vyrų 
užimtumo lygio darbo jėgos trūkumas gali 
sumažėti iki 3 mln.;

Or. en

Pakeitimas 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares gerinti ir 
visiškai įvykdyti kolektyvines derybas 
privačiajame ir viešajame sektoriuose bei 
taikyti būtinas priemones reguliuoti darbo 
santykius, kovoti su diskriminacija dėl 
darbo užmokesčio ir skatinti lygybę;

Or. pt
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Pakeitimas 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad nutraukti smurtą prieš 
moteris turėtų būti vienas iš strategijos po 
2015 m. prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina valstybes nares laikytis 
principo „vienodas ir lygiavertis 
užmokestis už vienodą darbą“, siekiant 
pagerinti valstybės taikomus darbo vietos 
patikros mechanizmus, priimti 
metodologiją įvertinti darbo vertę
gamybos grandinėje ir nustatyti, 
pavyzdžiui, kaip įmonėse kuriami dalinai 
kvalifikuotų ar kvalifikuotų darbuotojų, 
daugiausia moterų, darbo užmokesčio 
ryšiai;

Or. pt

Pakeitimas 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad apskritai diskriminacija 
darbo rinkoje yra viena lyčių nelygybės 
visuomenėje priežasčių, o vienodos 
profesinio gyvenimo galimybės ir 
ekonominė moterų nepriklausomybė yra 
būtinos siekiant užtikrinti lyčių lygybę 
kitose srityse; ragina į ES lyčių lygybės 
strategiją įtraukti griežtas kovos su 
diskriminacija dėl lyties darbo rinkoje 
priemones, įskaitant įdarbinimą, vienodą 
užmokestį, socialines išmokas ir pensijas; 
pabrėžia, kad tokiomis priemonėmis 
turėtų būti atsižvelgiama į daugialypę 
diskriminaciją;

Or. en

Pakeitimas 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas;

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą;

Or. en

Pakeitimas 19
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina 
sąlyga norint pasiekti strategijoje „Europa 
2020“ nustatytą 75 proc. užimtumo lygio 
tikslą ir yra esminis dalykas siekiant 
išlaikyti tvarias pensijų sistemas;

2. pažymi, kad lyčių lygybė yra pagrindinė 
žmogaus teisė, įtvirtinta Europos 
Sąjungos sutartyse, tačiau ES ji toli gražu 
dar nėra įgyvendinta; pabrėžia, kad 
pagerinus lyčių lygybę darbo rinkoje 
galima lengviau pasiekti strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytą 75 proc. 
užimtumo lygio tikslą ir išlaikyti tvarias 
pensijų sistemas;

Or. en

Pakeitimas 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas;

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas; todėl ragina į 
2020 m. ES strategiją įtraukti užimtumo 
lygio tikslus, vienodai taikytinus ir 
vyrams, ir atitinkamai moterims;

Or. en

Pakeitimas 21
Ivan Jakovčić

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
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nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas;

nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų, socialinės apsaugos ir 
sveikatos priežiūros sistemas;

Or. en

Pakeitimas 22
Maria Arena

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas;

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas; be to, pabrėžia, 
kad užimtumo lygio augimą reikia susieti 
su kokybiškomis darbo vietomis, kad būtų 
pasiektas strategijoje „Europa 2020“
nustatytas skurdo mažinimo tikslas; 
galiausiai mano, kad strategijoje „Europa 
2020“ nustatytų tikslų negalima pasiekti 
neatsižvelgus į juos visame Europos 
semestro procese;

Or. fr

Pakeitimas 23
Zdzisław Krasnodębski

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina
sąlyga norint pasiekti strategijoje „Europa 
2020“ nustatytą 75 proc. užimtumo lygio 
tikslą ir yra esminis dalykas siekiant 
išlaikyti tvarias pensijų sistemas;

2. mano, kad didesnė valstybių narių 
parama derinant profesinę veiklą ir 
šeimines pareigas yra esminė sąlyga norint 
pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir
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išlaikyti tvarias pensijų sistemas; 

Or. pl

Pakeitimas 24
Joëlle Mélin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas;

2. mano, kad lyčių lygybė yra būtina sąlyga 
norint pasiekti strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytą 75 proc. užimtumo lygio tikslą ir 
yra esminis dalykas siekiant išlaikyti 
tvarias pensijų sistemas; atkreipia dėmesį, 
kad būtina skatinti darbo ir šeimos 
gyvenimo derinimo priemones ir vaikams 
palankias socialines nuostatas;

Or. fr

Pakeitimas 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad įperkamos, prieinamos 
ir kokybiškos vaikų priežiūros paslaugos 
yra svarbi lyčių lygybės ir moterų 
dalyvavimo darbo rinkoje sąlyga; ragina 
Komisiją ir valstybes nares naujojoje lyčių 
lygybės strategijoje teikti pirmenybę 
Barselonos tikslų, susijusių su vaikų 
priežiūros paslaugomis, įgyvendinimui; 
pabrėžia, kad šie tikslai iš pradžių buvo 
nustatyti 2010 metams ir kad dauguma 
valstybių narių jų dar nėra 
įgyvendinusios;
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Or. en

Pakeitimas 26
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad, jeigu vyrų ir moterų 
užimtumo ir darbo lygių skirtumai 
pastaraisiais metais šiek tiek sumažėjo, tai 
nutiko ne dėl pagerėjusios moterų 
situacijos, o dėl vyrų užimtumo ir darbo 
užmokesčio lygių sumažėjimo per krizę;

Or. fr

Pakeitimas 27
Maria Arena

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad griežtos taupymo 
priemonės, dėl kurių sumažėjo viešosioms 
paslaugoms skirtas biudžetas, padarė 
dvigubai didesnį neigiamą poveikį 
moterims, nes jos užima daugumą darbo 
vietų šiame sektoriuje, ir mažesnis šių 
paslaugų teikimas turi neigiamos įtakos jų 
įtraukimui į darbo rinką; ypač pabrėžia 
viešųjų paslaugų, susijusių su vaikų ir 
pagyvenusių asmenų priežiūra, kuri 
dažniausiai tenka moterims, blogėjimą;

Or. fr
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Pakeitimas 28
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis – t. y. nuo poveikio, dėl kurio 
atsiranda vadinamosios „stiklo lubos“; 
pabrėžia, kad teigiamais veiksmais, ypač 
viešajame sektoriuje, buvo pagerinta lyčių 
lygybė įėjimo į darbo rinką lygmenyje, bet 
ją dar reikia gerinti visuose karjeros 
lygmenyse; pabrėžia, kad patirtis, pasiekta 
kai kurių valstybių narių viešojo
sektoriaus teisės aktais, yra teigiama;

Or. en

Pakeitimas 29
Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas 
ir konkurencingumas priklauso nuo to, ar 
bus pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad lyčių lygybė yra ne tik 
būtina sąlyga siekiant užtikrinti 
teisingumą, bet ir būtina priemonė, 
skatinanti ekonomikos augimą ir remianti 
konkurencingumą Sąjungoje; todėl 
būtina sumažinti moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo darbo rinkoje atotrūkį, taip 
pat kovoti su horizontaliąja ir vertikaliąja 
segregacija, kuri trukdo moterims 
įsidarbinti kai kuriuose sektoriuose ir 
neleidžia užimti aukštesnių pareigų 
įmonėse;
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Or. it

Pakeitimas 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo (60 proc. 
universiteto absolventų Europoje yra 
moterys) ir jų dalyvavimo bei pozicijų 
darbo rinkoje atotrūkis;

Or. en

Pakeitimas 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas 
ir konkurencingumas priklauso nuo to, ar 
bus pašalintas moterų išsilavinimo ir jų
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad siekiant sudaryti 
palankias sąlygas ES ekonomikos
augimui ir konkurencingumui, būtina 
užtikrinti, kad moterų išsilavinimas 
atitiktų jų dalyvavimą bei pozicijas darbo 
rinkoje;

Or. it

Pakeitimas 32
Maria Arena

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis; primena Komisijai, kad 
dauguma vyrų užima žaliąsias darbo 
vietas, o dauguma moterų – baltąsias 
(sveikata ir priežiūra), kurios 2013 m. 
spalio mėn. užimtumo srities dokumentų 
rinkinyje nurodytos kaip prioritetiniai
užimtumo sektoriai, ir kad į tai reikia 
atkreipti dėmesį kovojant su 
horizontaliąja diskriminacija darbo 
rinkoje;

Or. fr

Pakeitimas 33
Zdzisław Krasnodębski

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas 
ir konkurencingumas priklauso nuo to, ar 
bus pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pažymi, kad moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis turi neigiamą poveikį ES 
ekonomikos augimui ir 
konkurencingumui;

Or. pl

Pakeitimas 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas priklauso nuo to, ar bus 
pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis; ragina valstybes nares teikti 
tinkamą socialinę apsaugą ir užtikrinti, 
kad socialinės apsaugos paslaugos 
moterims ir vienišoms motinoms – nes jos 
darbo rinkoje pažeidžiamiausios – yra 
prieinamesnės, bei pabrėžia, kad moterys 
susiduria su didesne skurdo ir socialinės 
atskirties rizika;

Or. en

Pakeitimas 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad ES ekonomikos augimas 
ir konkurencingumas priklauso nuo to, ar 
bus pašalintas moterų išsilavinimo ir jų 
dalyvavimo bei pozicijų darbo rinkoje 
atotrūkis;

3. pabrėžia, kad būtina pašalinti moterų 
išsilavinimo ir jų dalyvavimo bei pozicijų 
darbo rinkoje atotrūkį;

Or. en

Pakeitimas 36
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją savo naujojoje lyčių 
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lygybės strategijoje pasiūlyti aiškių 
priemonių veiksmingiau kovoti su 
seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje; 
apgailestauja, jog, nepaisant to, kad ES 
teisės aktais asmenys saugomi nuo 
diskriminacijos darbo rinkoje, 30 proc. 
transeksualių darbo ieškančių asmenų 
susidūrė su diskriminacija ieškodami 
darbo, o transeksualios moterys, 
labiausiai tikėtina, patyrė diskriminaciją 
tais metais, kai dar nebuvo atliktas 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros LGBT tyrimas; pabrėžia, kad 
taip pažeidžiama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija; ragina 
Europos Komisiją atidžiai stebėti, ar 
nacionalinių skundus nagrinėjančių 
institucijų veikla ir procedūros, susijusios 
su direktyvomis dėl lyčių lygybės 
įgyvendinimu, atsižvelgiant į lytinę 
tapatybę, lyties raišką ir lyties keitimą, yra 
veiksmingos; ragina Komisiją teikti 
valstybėms narėms žinių dėl tolesnių būdų 
kovoti su diskriminacija, kuri darbo 
rinkoje patiriama dėl su lytimi susijusių 
savybių; ragina Europos Komisiją remti ir 
skatinti valstybes nares įtraukti 
transeksualių ir interseksualių asmenų 
klausimus į mokymus apie seksualinę 
įvairovę ir kartu su darbdaviais rengti 
darbo vietose taikytinas priemones, 
pavyzdžiui, skatinti taikyti anonimiškos 
darbuotojų atrankos procedūras; ragina 
valstybes nares naudotis ESF parama, 
kad galėtų aktyviai kovoti su 
diskriminacija, kurią patiria 
transeksualūs asmenys, remdamosi 
Teisingumo Teismo praktika;

Or. en

Pakeitimas 37
Yana Toom

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad iš mažumų kilusių 
moterų ir imigrančių padėtis, susijusi su 
jų galimybėmis mokytis ir dalyvauti darbo 
rinkoje, yra nevienoda ir pažeidžiama;

Or. en

Pakeitimas 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia MTIM studijų ir moterų 
dalyvavimo sparčiai augančiuose 
pramonės sektoriuose, kaip, pavyzdžiui, 
mokslinių tyrimų ir plėtros sektorius bei 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
sektorius, svarbą; tyrime dėl moterų, 
dalyvaujančių IRT sektoriuje1 a, kurį 
Europos Komisija paskelbė 2013 m. spalio 
mėn., konstatuojama, kad, suteikus 
moterims daugiau galimybių dalyvauti 
skaitmeninėje darbo rinkoje, ES metinis 
BVP augimas gali siekti 9 mlrd. EUR; 
pabrėžia, kad taip pat susiduriama su 
nerimą keliančiu IRT studijų absolvenčių 
skaičiaus sumažėjimu (šiandien tik 29 iš 
1 000 absolvenčių įgyja kompiuterijos ar 
susijusį mokslo laipsnį);

__________________
1 a Tyrimas dėl moterų, dalyvaujančių IRT 
sektoriuje, kurį Europos Komisija 
paskelbė 2013 m. spalio mėn. –
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_en.htm.

Or. en
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Pakeitimas 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad privačiame sektoriuje 
vengiama priimti moteris į darbą, jos yra 
diskriminuojamos ir atrenkant kandidatus 
pirmenybė teikiama vyrams;

Or. it

Pakeitimas 40
Maria Arena

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją savo naujojoje lyčių 
lygybės strategijoje pasiūlyti aiškių 
priemonių veiksmingiau kovoti su 
seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje;

Or. fr

Pakeitimas 41
Zdzisław Krasnodębski

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas;
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 

4. pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant
moterų dalyvavimo darbo rinkoje, kuris
turėtų būti skatinamas investuojant į vaikų, 
vyresnio amžiaus žmonių ir sergančiųjų
priežiūros infrastruktūrą;
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investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl 
vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų ir
lankstų darbo grafiką;

Or. pl

Pakeitimas 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką; 

4. pabrėžia, kad ne tik aiški 
diskriminacija, bet ir stereotipų, susijusių 
su vyriškumu ir moteriškumu, dėl kurių 
atsiranda ir daugėja nevienodų galios 
ryšių ir struktūrų tarp moterų ir vyrų, 
gajumas yra nuolatinė problema, į kurią 
būtina atsižvelgti; pabrėžia, kad vienas iš 
nevienodos moterų padėties darbo rinkoje 
veiksnių yra nelygus darbo ir šeiminių
pareigų pasiskirstymas; pabrėžia, kad 
darbo ir šeimos gyvenimo suderinimas yra 
pagrindinė sąlyga siekiant lyčių lygybės, 
kuri turėtų būti skatinama investuojant į 
vaikų ir pagyvenusių asmenų priežiūrą 
pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros atostogų, kuriais suteikiama 
galimybė dirbti visą darbo laiką tiek 
moterims, tiek vyrams;

Or. en

Pakeitimas 43
Enrique Calvet Chambon

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl 
vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų ir 
lankstų darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
lygus ir teisingas šių pareigų 
pasiskirstymas reiškia mąstysenos 
pokyčius, kurie gali įvykti tik skatinant 
pokyčius auklėjimo, kultūros ir teisės 
lygmenimis; pabrėžia, kad darbo ir namų 
pareigų suderinimas yra pagrindinė sąlyga 
siekiant lyčių lygybės, kuri turėtų būti 
skatinama, pvz., naudojantis tėvystės ar 
vaiko priežiūros atostogomis, investuojant 
į priežiūros infrastruktūrą ar skatinant 
lankstesnį darbo laiko organizavimą;

Or. es

Pakeitimas 44
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nelygus šeiminių pareigų 
pasiskirstymas yra vienas iš nevienodos 
moterų padėties darbo rinkoje elementų; 
pabrėžia, kad darbo ir šeimos gyvenimo 
suderinimas gali būti laikytinas vienu iš 
elementų siekiant užtikrinti didesnę lyčių 
lygybę tėvams ir motinoms, tačiau jis 
neaprėpia visų lyčių lygybės dimensijų; 
pažymi, kad siekiant pagerinti darbo ir 
šeimos gyvenimo suderinimą, vienas iš 
būdų galėtų būti skirti daugiau investicijų 
priežiūros infrastruktūrai, o kitas –
skatinti vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų, kurios gali 
būti suteikiamos abiem tėvams, ir stiprias 
paskatas tėvams bei lankstų darbo grafiką; 



AM\1049534LT.doc 25/59 PE544.381v01-00

LT

pabrėžia, kad nelygus priežiūros paslaugų 
pasiskirstymas taip pat susijęs su tuo, kaip 
visuomenė supranta lyčių vaidmenis, ir 
kad svarbu šį supratimą paneigti siekiant 
geresnio priežiūros paslaugų ir 
apmokamo darbo pasiskirstymą; ragina 
Komisiją į tai atsižvelgti naujojoje lyčių 
lygybės strategijoje; pabrėžia, kad šeimų, 
kurios sudarytos nesilaikant tradicinių 
lyčių modelių, tėvai vis dar susiduria su 
diskriminacija darbo vietose dėl tėvystės 
atostogų, socialinės apsaugos išmokų, 
galimybės gauti išmokas vaikams, teisės 
naudotis darbo ir asmeninio gyvenimo 
derinimo priemonėmis darbo vietoje ir 
galimybės gauti šeimai mokamus 
užmokesčio priedus;

Or. en

Pakeitimas 45
Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yras 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yras 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą, 
vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros 
paslaugas, darbo grafiko lankstumą kartu 
su užimtumo garantijomis, ir skatinant 
vyrus dalyvauti namų ruošos darbuose 
pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų;

Or. it
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Pakeitimas 46
Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant ES teisės aktus dėl 
vaiko priežiūros ir tėvystės atostogų ir 
lankstų darbo grafiką;

Or. fr

Pakeitimas 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra partnerystės principu 
grindžiamas dalijimasis jomis ir 
pagrindinė sąlyga siekiant lyčių lygybės, 
kuri turėtų būti skatinama investuojant į 
priežiūros infrastruktūrą ir skatinant vyrus 
dalyvauti namų ruošos darbuose 
pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

Or. de
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Pakeitimas 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yras 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yras 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
atkreipia dėmesį į tai, kad daug moterų 
nepatenka į darbo rinką po nėštumo;
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir
paslaugas šeimai ir aktyviai skatinant 
vyrus dalyvauti namų ruošos darbuose 
pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

Or. it

Pakeitimas 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką; tai taip pat pasakytina apie 
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profesinio gyvenimo ir priežiūros darbų 
suderinimą, nes artimųjų priežiūra vis dar 
daugiausia tenka moterims;

Or. de

Pakeitimas 50
Lampros Fountoulis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yras 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką; 

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yras 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

turėtų būti nustatytos nuostatos, siekiant 
padidinti vietų vaikų priežiūros centruose 
skaičių viešajame ir privačiajame 
sektoriuose ir užtikrinti, kad jų darbo 
valandos sutaptų su tėvų darbo 
valandomis, kad poroms netektų jaudintis 
dėl savo vaikų priežiūros ir lavinimo, kol 
yra darbe;

Or. el

Pakeitimas 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą, 
ypač užtikrinant ankstyvąjį ugdymą nuo 
pat gimimo ir pagyvenusių ir priklausomų 
asmenų priežiūrą teikiant universaliąsias 
viešąsias paslaugas, taip pat skatinant 
vyrus dalyvauti namų ruošos darbuose 
pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų. Reikia 
siekti, kad būtų įvestos ir patvirtintos 
vienodos ir neperduodamos tėvystės ir 
motinystės atostogos, kaskart ilginant 
tėvystės atostogas, kol jų trukmė taptų 
tokia pat kaip motinystės atostogų. Tai 
sumažintų moterų patiriamą 
diskriminaciją darbe ir užtikrintų tėvų 
teisę rūpintis savo dukterimis ir sūnumis;

Or. es

Pakeitimas 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama:
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darbo grafiką;

a) investuojant į vaikų, neįgaliųjų, 
pagyvenusių asmenų ir sergančiųjų 
priežiūros infrastruktūrą, nes 
slaugytojomis paprastai dirba moterys, 
kurios patiria neigiamų padarinių dėl to, 
kad šios pareigos nėra apmokamos;

b) skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

c) skatinant visais lygmenimis taikyti 
teigiamus moterų ir vyrų darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
susitarimus mokyklų švietimo medžiagoje;

Or. en

Pakeitimas 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nevienodos moterų 
padėties darbo rinkoje priežastis yra 
nelygus šeiminių pareigų pasiskirstymas; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į priežiūros infrastruktūrą ir 
skatinant vyrus dalyvauti namų ruošos 
darbuose pasitelkiant teisės aktus dėl vaiko 
priežiūros ir tėvystės atostogų ir lankstų 
darbo grafiką;

4. pabrėžia, kad nelygus šeiminių pareigų 
pasiskirstymas yra viena iš nevienodos 
moterų padėties darbo rinkoje priežasčių; 
pabrėžia, kad darbo ir namų pareigų 
suderinimas yra pagrindinė sąlyga siekiant 
lyčių lygybės, kuri turėtų būti skatinama 
investuojant į visuomenės priežiūros 
infrastruktūrą ir universalų socialinės 
apsaugos paslaugų teikimą visuomenei, 
teikiant ypač didelį dėmesį vaikų nuo 0 m. 
švietimui ir paslaugas priklausomiems 
suaugusiems asmenims; pabrėžia, kad, be 
kita ko, reikia skatinti vyrus dalyvauti 
namų ruošos darbuose pasitelkiant teisės 
aktus dėl vaiko priežiūros ir tėvystės 
atostogų; pažymi, kad vaiko priežiūros ir 
tėvystės atostogos, suteikiamos 
pagimdžius ar įsivaikinus vaiką, turėtų 
būti suteikiamos vienodai ir neturėtų būti 
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perleidžiamos;

Or. en

Pakeitimas 54
Jana Žitňanská

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad susijusiose valstybėse 
narėse būtina liberalizuoti nelanksčias 
darbo sąlygas, siekiant, kad darbo laikas 
būtų lankstesnis ir kad moterims būtų 
suteikta daugiau galimybių rinktis, kaip 
suderinti šeimos gyvenimą ir darbą; 

Or. sk

Pakeitimas 55
Miapetra Kumpula-Natri

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

siūlo, kad, siekiant, kad vyrai aktyviau 
dalyvautų atliekant namų pareigas, o 
moterys – darbo rinkoje, turėtų būti 
nustatytos būtinosios tėvystės atostogų 
sąlygos ir terminai kaip Europos 
Sąjungos rekomendacijos valstybėms 
narėms;

Or. en

Pakeitimas 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad darbuotojas turėtų turėti 
galimybę rinktis laisvas darbo valandas ir 
jos neturėtų būti prievarta nustatytos 
darbdavio; prieštarauja lanksčioms ir 
neaiškioms sutartinėms sąlygoms, dėl 
kurių darbuotojai negali planuoti 
stabilaus savo šeimos gyvenimo;

Or. pt

Pakeitimas 57
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares investuoti į 
įperkamas aukštos kokybės vaikų, 
sergančiųjų, neįgaliųjų, pagyvenusių 
asmenį ir kitų priklausomų asmenų 
priežiūros įstaigas, užtikrinant, kad jų 
darbo valandos būtų lanksčios ir 
suderinamos su pilno darbo laiko darbo 
dienomis, o jų paslaugos būtų prieinamos, 
kad kuo daugiau žmonių galėtų derinti 
darbą su savo šeimos ir asmeniniu 
gyvenimu; ragina Komisiją ir valstybes 
nares užtikrinti, kad būtų pripažinta, kad 
vyrai ir moterys, besirūpinantys vaikais ir 
kitais priklausomais asmenimis, gautų 
priklausomų asmenų pašalpas ir kad būtų 
įrašyta, kad jie turi teisę gauti asmens 
socialinio draudimo ir pensijų išmokas; 
ragina socialinius partnerius teikti 
konkrečių iniciatyvų įgūdžiams, įgytiems 
atostogų, skirtų rūpintis asmens priežiūra, 
laikotarpiu patvirtinti;

Or. en
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Pakeitimas 58
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Europos Komisiją ir valstybes 
nares nustatyti privalomas apmokamas 
tėvystės atostogas, kurios truktų 
mažiausiai 10 darbo dienų, ir remti 
teisėkūros ir ne teisėkūros priemones, 
kurios sudarytų sąlygas vyrams, visų 
pirma tėvams, naudotis savo teise į 
asmeninio ir profesinio gyvenimo 
suderinimą, ypač skatinant, kad vaiko 
priežiūros atostogas, kol vaikas mažas,
vienodomis sąlygomis, bet be perleidimo 
teisės galėtų imti arba tėvas, arba motina;

Or. fr

Pakeitimas 59
Enrique Calvet Chambon

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. priežiūros infrastruktūrai ir darbo 
užmokesčiui socialinėje srityje smarkiai 
pakenkė krizė ir daugelyje ES valstybių 
narių atlikti apkarpymai socialinėje 
srityje; primena, kad Europos strateginių 
investicijų fondas (ESIF) galėtų užtikrinti 
socialinių infrastruktūrų projektus;

Or. es
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Pakeitimas 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. smerkia Tarybos direktyvos dėl 
motinystės atostogų projekto, kuriame, be 
kita ko, siūlyta užtikrinti 20 savaičių 
motinystės atostogas ir dviejų savaičių 
visiškai apmokamas tėvystės atostogas ir 
apsaugoti dirbančias motinas šioms grįžus 
į darbą, panaikinimą; taip kenkiama 
bendrai nuomonei dėl šeimų ir dirbančių 
motinų teisių stiprinimo;

Or. pt

Pakeitimas 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina valstybes nares ginti motinystės 
teises, imtis priemonių apsaugoti 
darbuotojas nuo neteisėto atleidimo 
nėštumo metu ir saugoti moteris bei vyrus, 
kurie turi priežiūros įsipareigojimų, nuo 
neteisėto atleidimo; taip pat ragina 
Tarybą paspartinti direktyvos dėl 
priemonių, skirtų skatinti, kad būtų 
užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai 
pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, 
įgyvendinimo priėmimą;

Or. en
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Pakeitimas 62
Maria Arena

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. be to, mano, kad Taryba turi kuo 
skubiau priimti bendrąją poziciją, 
susijusią su direktyvos dėl priemonių, 
skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta 
geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių 
arba maitinančių krūtimi darbuotojų 
sauga ir sveikata, peržiūra;

Or. fr

Pakeitimas 63
Maria Arena

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad nesant ES teisės aktų dėl 
tėvystės atostogų, kurie būtų pritaikyti 
motinystės atostogoms, ir nepagerinus 
viešųjų paslaugų, kuriomis skatinama 
įtraukti moteris į darbo rinką, Sąjunga 
negalės išspręsti savo demografinės 
krizės, dėl kurios 2040 m. truks 24 mln. 
darbo jėgos; pabrėžia, kad padidinus 
moterų užimtumo lygį iki vyrų užimtumo 
lygio darbo jėgos trūkumas sumažėtų iki 
3 mln.;

Or. fr

Pakeitimas 64
Zdzisław Krasnodębski
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu 
politiką, grindžiamą lyčių lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
mažos vienišų motinų namų ūkių pajamos, 
padarinys;

Or. pl

Pakeitimas 65
Joëlle Mélin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas ir kad 
tikslas iki 2020 m. sumažinti skurdo lygį 
20 mln. gali būti pasiektas vykdant kovos 
su skurdu politiką, grindžiamą lyčių 
lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas ir kad 
tikslas sumažinti skurdo lygį turėtų būti 
pasiektas vykdant politiką, kuria 
skatinamas kelių kartų solidarumas;

Or. fr

Pakeitimas 66
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
kelių veiksnių, kaip vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas, 
priežiūros įsipareigojimai ir susijusios 
karjeros pertraukos, nepakankamai 
veiksmingos paramos ir mokesčių 
sistemos, dėl kurių vienišų motinų namų 
ūkiai patiria žalos; pabrėžia, kad 
daugialypė diskriminacija, kurią moterys 
patiria dėl, be kita ko, savo lytinės 
tapatybės, lyties raiškos, su lytimi susijusių 
savybių, prisideda prie skurdo 
feminizacijos; pažymi, kad tikslas iki 
2020 m. sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali 
būti pasiektas tik vykdant kovos su skurdu 
politiką, grindžiamą lyčių lygybe ir 
remiamą veiksmais, kuriais siekiama 
kovoti su moterų skurdų, pabrėžia, kad 
šiuo atžvilgiu, be kita ko, svarbu įvertinti 
socialinės apsaugos sistemų, mokesčių ir 
išmokų sistemų ir darbo laiko modelių ir 
atsako į politikos pokyčius, dėl kurių 
nukenčia moterys, poveikį lyčiai; primena, 
kad, siekiant sumažinti moterų skurdą, 
svarbu kruopščiai įgyvendinti teisės aktus, 
kuriais kovojama su diskriminacija, 
atsižvelgiant į tarpsektorinę diskriminaciją;

Or. en

Pakeitimas 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas (16,4 proc.), pensijų 
skirtumas (39 proc.) ir vienišų motinų 
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padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

namų ūkių skurdas, padarinys ir kad tikslas 
iki 2020 m. sumažinti skurdo lygį 20 mln. 
gali būti pasiektas vykdant kovos su skurdu 
politiką, grindžiamą lyčių lygybe;

Or. en

Pakeitimas 68
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų bei motinų, auginančių 
neįgalų vaiką, namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe, ir veiksmų 
programas, kuriose dėmesys skiriamas 
moterims, kurios atsidūrė nepalankioje 
padėtyje, yra neįgalios arba augina 
neįgalų vaiką;

Or. hu

Pakeitimas 69
Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, moterų ir vyrų profesijų 
pokyčių skirtumai, vyrų ir moterų darbo 
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vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

Or. fr

Pakeitimas 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su diskriminacija 
ir kovos su skurdu politiką, grindžiamą 
lyčių lygybe;

Or. en

Pakeitimas 71
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas
ir vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, taip pat jų darbas dažnai 
sudarius neįprastas sutartis (priverstinis 
darbas ne visą darbo dieną, terminuotos 
darbo sutartys, laikinas įdarbinimas, 
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sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

„nulio valandų“ sutartis) arba 
sutuoktinio, padedančio savarankiškai 
dirbantiems asmenims, nebuvimas, o tai 
lemia vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumą, pensijų skirtumą ir vienišų 
motinų namų ūkių skurdą, padarinys ir kad 
tikslas iki 2020 m. sumažinti skurdo lygį 
20 mln. gali būti pasiektas vykdant kovos 
su skurdu politiką, grindžiamą lyčių 
lygybe; pabrėžia, kad vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumai būdingi net 
sudarant tokio pat pobūdžio sutartis ir kad 
išspręsti šią problemą galima visų pirma 
valstybėms narėms tinkamai taikant 
direktyvą dėl nediskriminavimo darbe;

Or. fr

Pakeitimas 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe. Konkrečiai, 
pagyvenusios moterys kenčia nuo didelio 
skurdo, nes dauguma jų nedirbo už namų 
ūkio ribų tiek, kad gautų deramą pensiją, 
todėl reikia padidinti neįmokinių pensijų 
dydį;

Or. es
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Pakeitimas 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad tikslas iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. gali būti 
pasiektas vykdant kovos su skurdu 
politiką, grindžiamą lyčių lygybe;

5. pabrėžia, kad skurdo feminizacija yra 
tokių veiksnių, kaip moterų karjeros 
pertraukos, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas, pensijų skirtumas ir 
vienišų motinų namų ūkių skurdas, 
padarinys ir kad siekiant tikslo iki 2020 m. 
sumažinti skurdo lygį 20 mln. būtina keisti 
moterų galimybes dalyvauti darbo rinkoje 
vykdant kovos su skurdu politiką, 
grindžiamą lyčių lygybe;

Or. en

Pakeitimas 74
Jana Žitňanská

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. dar kartą pabrėžia, kad būtina sukurti 
lankstų tėvystės atostogų režimą per 
pirmuosius vaiko lavinimo metus, kad 
būtų užtikrinta didesnė asmens laisvė 
derinant šeimos gyvenimą ir darbą;

Or. sk

Pakeitimas 75
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad Pietų Europoje taikomos 
griežtos taupymo priemonės labai paveikė 
moteris – jos gauna mažiau užmokesčio ir 
pašalpų tuo pat metu turėdamos didelių 
įsipareigojimų teikti priežiūros paslaugas, 
dėl kurių jos negali išvykti iš buveinės 
regiono; pabrėžia, kad naujojoje lyčių 
lygybės strategijoje būtina atsižvelgti į 
neigiamą griežtų taupymo priemonių 
poveikį Europos moterims;

Or. en

Pakeitimas 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad vyrų ir moterų 
užmokesčio skirtumas atsiranda dėl 
nepakankamo moterų dalyvavimo darbo 
rinkoje, vertikaliosios ir horizontaliosios 
segregacijos ir dėl to, kad sektoriuose, 
kuriuose dirba labai daug moterų, dažnai 
mokamas mažesnis užmokestis. pabrėžia, 
kad reikia stebėti vyrų ir moterų 
užmokesčio skirtumą ir viešajame, ir 
privačiajame sektoriuje bei reikia 
užtikrinti, kad vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumas įvairiose darbo 
vietose nustatomas skaidriai;

Or. en

Pakeitimas 77
Michaela Šojdrová
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad, kaip patvirtinta 
Suaugusiųjų gebėjimų tarptautinio 
vertinimo programos (angl. Programme 
for the International Assessment of Adult 
Competences, PIAAC) suaugusiųjų 
gebėjimų tyrime, nors moterys dirba ir 
motinystės atostogų metu, jos įgyja kitų 
kompetencijų negu tos, kurių reikia darbo 
rinkoje, ir dėl to atsiduria nepalankioje 
padėtyje; todėl turi būti skiriama dėmesio 
asmenų, baigusių savo motinystės ar 
tėvystės atostogas, integravimui į darbo 
jėgą taikant lanksčius susitarimus dėl 
darbo laiko tvarkos, siūlant galimybių 
dirbti naudojant telekomunikacijų 
priemones ar galimybių atnaujinti darbo 
įgūdžius dalyvaujant mokymuose ir 
kursuose;

Or. cs

Pakeitimas 78
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. džiaugiasi, kad Direktyva 2006/54/EB 
moterų, laikomų lytinės diskriminacijos 
aukomis bylose dėl teisių gynimo 
priemonių, naudai pakoreguota prievolė 
įrodyti, tačiau pageidauja pabrėžti, kad ši 
nuostata galios tik tuo atveju, jeigu bus 
pripažinta tų pačių moterų teisė gauti 
darbdavių saugomą, tačiau galutinai 
nepatvirtintą informaciją, kaip Europos 
Komisija siūlo Direktyvoje 97/80/EB dėl 
įrodinėjimo pareigos diskriminacijos dėl 
lyties bylose;
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Or. fr

Pakeitimas 79
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia Komisijos atsakomybę imtis 
veiksmų, kuriais galėtų būti padedama 
Tarybai išeiti iš aklavietės dėl ES teisės 
aktų, kuriuose minima skaidrumo ir 
didesnės lyčių pusiausvyros būtinybė 
priimant dirbti į su sprendimų priėmimu 
susijusias pareigas;

Or. en

Pakeitimas 80
Jérôme Lavrilleux

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas 
siekiant kovoti su stiklo lubomis 
vadinamu reiškiniu, kuris nustatytas 
daugelyje Sąjungos valstybių narių;

Or. fr

Pakeitimas 81
Biljana Borzan
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia aktyvių priemonių, kuriomis 
užtikrinamas skaidrumas ir didesnė lyčių 
pusiausvyra priimant dirbti į su sprendimų 
priėmimu susijusias pareigas, būtinybę;

Or. en

Pakeitimas 82
Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas, 
remiantis vienodais ir objektyviai 
nustatytais įdarbinimo kriterijais;

Or. fr

Pakeitimas 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia, kad ES lyčių lygybės 
strategijoje po 2015 m. turi būti 
skatinamas vienodas atstovavimas 
moterims ir vyrams visais sprendimų 
priėmimo aspektais, įskaitant ES 
institucijas; mano, kad šiuo atžvilgiu į 
strategiją turėtų būti įtrauktas veiksmų 
planas; pabrėžia didesnio skaidrumo ir 
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lyčių pusiausvyros būtinybę taip pat ir
priimant dirbti į su sprendimų priėmimu
susijusias pareigas;

Or. en

Pakeitimas 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad tik 33 proc. 
įmonių vyresniųjų darbuotojų ir vadovų 
yra moterys, ir pabrėžia skaidrumo ir 
didesnės lyčių pusiausvyros būtinybę 
priimant dirbti į su sprendimų priėmimu 
susijusias pareigas;

Or. it

Pakeitimas 85
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas; 
taip pat ragina Tarybą paspartinti 
direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyros 
gerinimo ir atitinkamų priemonių 
priėmimą;

Or. en
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Pakeitimas 86
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas; 
todėl mano, kad Parlamentas ir Taryba 
turi kuo skubiau sudaryti susitarimą dėl 
moterų priėmimo į įmonių, kurių 
akcijomis prekiaujama biržoje, valdybas;

Or. fr

Pakeitimas 87
Jana Žitňanská

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas ir 
pabrėžiant darbo sąlygų gerinimą mažas 
pajamas gaunančiuose sektoriuose, 
kuriuose dirba itin daug moterų;

Or. sk

Pakeitimas 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas ne 
tik verslo aplinkoje, bet ir politinėse 
institucijose ir aukštesniuose universitetų 
sistemos postuose;

Or. es

Pakeitimas 89
Romana Tomc

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę priimant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas;

6. pabrėžia skaidrumo ir didesnės lyčių 
pusiausvyros būtinybę paskiriant dirbti į su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas 
ekonomikoje ir politikoje;

Or. sl

Pakeitimas 90
Miapetra Kumpula-Natri

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

toliau pabrėžia, kad reikia griežtesnių 
reglamentų dėl diskriminacijos, kurią 
moterys patiria darbo vietoje, bei 
griežtesnių nuobaudų darbdaviams, kurie 
diskriminuoja darbuotojas;

Or. en
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Pakeitimas 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. yra įsitikinęs, kad būtina imtis 
iniciatyvų ir priemonių, ypač švietimo 
srityje, įskaitant aukštąjį mokslą, siekiant 
kovoti su stereotipais, susijusiais su 
moterų darbu, skatinti moterų verslumą ir 
karjerą mokslo bei IRT sektoriuje – tai 
padėtų gerokai pagerinti Europos 
ekonomikos augimą ir konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu skatinti moterų 
verslumą ir užtikrinti didesnę moterų 
verslininkių socialinę apsaugą;

Or. it

Pakeitimas 93
Maria Arena

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares sudarant 
sutartis su įmonėmis, kurių akcijomis 
prekiaujama biržoje, visapusiškai 
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naudotis naujosios direktyvos dėl viešųjų 
pirkimų priemonėmis ir skiriant pirkimo 
sutartį atsižvelgti į šių įmonių valdybose 
esančią lygybę;

Or. fr

Pakeitimas 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pritaria sumanymui nustatyti lyčių 
kvotas įmonių tarybų nevykdomiesiems 
nariams ir skaidrias procedūras dėl šių 
narių skyrimo, ragina viešajame ir 
privačiajame sektoriuje numatyti 
savanoriškas programas skatinti skirti 
moteris eiti vykdomąsias pareigas ir 
ragina Europos Tarybą galiausiai priimti 
bendrą nuomonę po pirmojo Europos 
Parlamento svarstymo dėl direktyvos dėl 
moterų įmonių valdybose;

Or. en

Pakeitimas 95
Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris 
neigiamai veikia moterų socialinę 
apsaugą ir ES BVP dydį; ragina kurti 
paskatas, kad darbdaviai ir darbuotojai 
pereitų nuo neoficialios prie oficialios 
ekonomikos. 

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 96
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad 
darbdaviai ir darbuotojai pereitų nuo 
neoficialios prie oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris turi 
įtakos daugumai moterų, visų pirma 
darbo namuose srityje, ir kuris neigiamai 
veikia jų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; todėl mano, kad visos valstybės 
narės būtinai privalo dalyvauti būsimos 
Europos platformos veikloje, kad būtų 
sustiprintas bendradarbiavimas, kuriuo 
siekiama užkirsti kelią nedeklaruojamam 
darbui;

Or. fr

Pakeitimas 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad 
darbdaviai ir darbuotojai pereitų nuo 
neoficialios prie oficialios ekonomikos. 

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina veiksmingai taikyti 
nuobaudas darbdaviams, veikiantiems 
neoficialioje ekonomikoje.

Or. en
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Pakeitimas 98
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą moterų 
atliekamo nedeklaruojamo darbo lygį, 
kuris neigiamai veikia moterų pajamas, 
socialinį draudimo aprėptį ir socialinę 
apsaugą ir daro neigiamą poveikį ES BVP 
dydžiui; ragina kurti politikos priemones, 
kuriose būtų siūlomos paskatos 
darbdaviams ir darbuotojams, kad šie 
pereitų nuo neoficialios prie oficialios 
ekonomikos; pabrėžia, kad būtina 
konkrečiai atsižvelgti į darbą namų 
ūkiuose, ypač atliekamą moterų, kaip į 
ypatingą užduotį, nes toks darbas 
vykdomas neformaliajame sektoriuje, yra 
išskirtinis ir savo pobūdžiu nematomas, 
todėl reikia sukurti pritaikytų priemonių, 
kad šis klausimas galėtų būti veiksmingai 
sprendžiamas.

Or. en

Pakeitimas 99
Jérôme Lavrilleux

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą, užkerta 
kelią mokymuisi visą gyvenimą, silpnina 
socialinę įgytį sveikatos ir darbo saugos 
srityje ir neigiamai veikia ES BVP dydį; 
ragina kurti paskatas, kad darbdaviai ir 
darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
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oficialios ekonomikos;

Or. fr

Pakeitimas 100
Jérôme Lavrilleux

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos; todėl primena, kad 
pagrindinis svertas šioje srityje – Europos 
platformos, skirtos bendradarbiavimui 
nedeklaruojamo darbo prevencijos ir 
atgrasymo nuo jo srityje gerinti, 
sukūrimas.

Or. fr

Pakeitimas 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo ir tariamai 
savarankiško darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

Or. it
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Pakeitimas 102
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia ES BVP dydį ir moterų socialinę 
apsaugą, ypač tuose sektoriuose, kur dirba 
daugiausia moterų, pavyzdžiui, darbo 
privačiuose namų ūkiuose sektoriuje, kur 
teikiamos valymo, vaikų, pagyvenusių 
asmenų ar neįgaliųjų priežiūros 
paslaugos; ragina kurti paskatas, kad būtų 
pagerintas darbdavių ir darbuotojų 
perėjimas nuo neoficialios prie oficialios 
ekonomikos.

Or. en

Pakeitimas 103
Lampros Fountoulis

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos;

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris dažnai 
pastebimas tarp moterų, kurios dirba iš 
namų, kad padėtų padidinti šeimos 
pajamas; be to, atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį ir dėl kurio kai kuriems darbdaviams 
lengviau išvengti mokesčių ir įmokų 
mokėjimo; ragina kurti paskatas, kad 
darbdaviai ir darbuotojai pereitų nuo 
neoficialios prie oficialios ekonomikos;
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Or. el

Pakeitimas 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris
neigiamai veikia moterų socialinę apsaugą 
ir ES BVP dydį; ragina kurti paskatas, kad 
darbdaviai ir darbuotojai pereitų nuo 
neoficialios prie oficialios ekonomikos.

7. būtina kovoti su mokesčių sukčiavimu –
tai ypač svarbu didelėms įmonėms, nes jis 
daro didelį poveikį ekonomikai – siekiant 
išplėsti tėvystės atostogų ir būtinų viešųjų 
paslaugų teikimą, kad moterims būtų 
suteiktos lygios galimybės dalyvauti darbo 
rinkoje. Be to, aukštas nedeklaruojamo 
darbo lygis neigiamai veikia moterų 
socialinę apsaugą ir ES BVP dydį; ragina 
kurti paskatas, kad darbdaviai ir 
darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

Or. es

Pakeitimas 105
Georgi Pirinski

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos.

7. atkreipia dėmesį į aukštą 
nedeklaruojamo darbo lygį, kuris neigiamai 
veikia moterų socialinę apsaugą ir ES BVP 
dydį; ragina kurti paskatas, kad darbdaviai 
ir darbuotojai pereitų nuo neoficialios prie 
oficialios ekonomikos; primygtinai 
reikalauja įtraukti klausimus, susijusius 
su nedeklaruojamu darbu, kuris 
neigiamai veikia moterų socialinę 
apsaugą, į būsimos Europos platformos, 
skirtos kovoti su nedeklaruojamu darbu, 
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darbo programą kaip itin svarbius.

Or. en

Pakeitimas 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia būtinybę pripažinti viešuosius 
pirkimus esant galima priemone gerinti 
socialinės įtraukties politiką; yra 
įsitikinęs, kad viešieji pirkimai turėtų būti 
naudojami kaip priemonė gerinti lyčių 
lygybę apsvarstant, kai taikytina, galimybę 
nustatyti reikalavimus kovai su 
diskriminacija ir lyčių kokybės 
reikalavimus kaip būtinąsias viešųjų 
pirkimų sutarčių sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares skirti daugiau 
pastangų kovoti su nedeklaruojamu ir 
pavojingu darbu, įskaitant nedidelius 
darbus ir netikrus nepilnos darbo dienos 
darbus, ir užtikrinti, kad visiems 
darbuotojams būtų teikiama tinkama 
socialinė apsauga; be to, smerkia 
piktnaudžiavimą nestandartinėmis darbo 
sutartimis siekiant išvengti darbo ir 
socialinės apsaugos įsipareigojimų;
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Or. en

Pakeitimas 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad nuo nedeklaruojamo 
darbo daugiausia nukenčia moterys – o 
imtis tokio darbo ne visada jų pačių 
sprendimas; ragina kurti išsamią politiką, 
nukreiptą prieš darbdavius, kurie įdarbina
moteris nedeklaruojamam darbui atlikti;

Or. en

Pakeitimas 109
Miapetra Kumpula-Natri

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atsižvelgiant į tai, kad šeimos sudėtis ir 
apibrėžtis per laiką keitėsi, toliau 
rekomenduoja kurti išsamesnę politiką dėl 
šeimų, kurią sudaro tik vienas iš tėvų ir jo 
vaikai, ir LGBT tėvystės;

Or. en

Pakeitimas 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. apgailestauja dėl Komisijos ketinimo 
panaikinti direktyvos dėl motinystės 
atostogų pasiūlymą, taip pavėlinant 
vienodos taisyklių ir apsaugos sistemos 
sukūrimą;

Or. it

Pakeitimas 111
Maria Arena, Edouard Martin

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad politika ir priemonės, 
kuriomis siekiama kovoti su jaunimo 
nedarbu, kaip antai Jaunimo garantijų 
iniciatyva ir Jaunimo užimtumo 
iniciatyva, turi atitikti konkrečius jaunų 
vaikinų ir merginų poreikius, kad jiems 
būtų suteikta galimybė patekti į darbo 
rinką; taip pat primena, kad 
nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose 
nedalyvaujančių (NEET) jaunų moterų 
skaičius viršija vyrų skaičių;

Or. fr

Pakeitimas 112
Miapetra Kumpula-Natri

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. patvirtina, kad vienodas moterų 
dalyvavimas įmonių valdybose ir ėjimas 
su sprendimų priėmimu susijusias 
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pareigas valstybėse narėse pakankamai 
nedidėjo savanoriškai, todėl lyčių kvotų 
įgyvendinimas turėtų būti laikomas 
veiksmingiausia laikina priemone 
užtikrinti vienodą lyčių atstovavimą.

Or. en


