
AM\1049534LV.doc PE549.162v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2014/2152(INI)

10.2.2015

GROZĪJUMI Nr.
1 - 112

Atzinuma projekts
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
(PE544.381v01-00)

par ES stratēģiju par sieviešu un vīriešu līdztiesību pēc 2015. gada
(2014/2152(INI))



PE549.162v01-00 2/61 AM\1049534LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1049534LV.doc 3/61 PE549.162v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Terry Reintke
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a uzskata, ka dzimumu līdztiesība, 
uzlabojot sociālo un ekonomisko 
labklājību, nāk par labu ne vien sievietēm, 
bet arī sabiedrībai kopumā; atgādina, ka 
dzimumu stereotipu efektīva apstrīdēšana 
ir sevišķi svarīga, lai palielinātu sieviešu 
dalību visos darba tirgus segmentos;
aicina ES aktīvi atbalstīt dzimumu 
stereotipu apstrīdēšanu, jo īpaši izglītības, 
darba un kvalifikācijas celšanas jomā;
uzsver, ka ar jauno dzimumu līdztiesības 
stratēģiju, pamatojoties uz Eiropas 
Savienības līgumiem, būtu jātiecas vēl 
vairāk mazināt nevienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka pēdējās desmitgades laikā 
pasaules ekonomika dzimumu 
nevienlīdzības darba tirgū dēļ nav 
izmantojusi iespēju par 27 % paaugstināt 
IKP uz vienu iedzīvotāju, un uzsver, ka 
ES dalībvalstīs IKP pieaugtu par 15–
45 %, ja tiktu novērsta dzimumu 
nevienlīdzība nodarbinātībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. uzsver, ka dzimumu līdztiesības 
stratēģijā laikposmam pēc 2015. gada 
būtu jāierosina rīcība nolūkā 
a) samazināt sieviešu un vīriešu darba 
samaksas atšķirības, b) palielināt sieviešu 
ekonomisko neatkarību, c) uzlabot 
sieviešu iespējas piekļūt darba tirgum un 
attīstīt karjeru, d) būtiski palielināt 
līdztiesību lēmumu pieņemšanā un 
e) likvidēt ar dzimumu saistītas 
diskriminējošas struktūras un izbeigt ar 
dzimumu saistītas diskriminējošas 
prakses;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. norāda, ka tikmēr ceturtā daļa sieviešu 
joprojām iekļaujas kategorijā „neatalgoti 
ģimenes locekļi, kas iesaistās darbā”, un 
tas nozīmē, ka viņas par savām pūlēm 
netiek tieši atalgotas, un ka pastāv 
acīmredzama sieviešu segregācija 
nozarēs, ko kopumā raksturo zema alga, 
ilgs darbalaiks un bieži vien— neoficiāla 
darba kārtība, kā rezultātā sieviešu 
ieguvums naudas, sociālā un strukturālā 
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izteiksmē ir mazāks nekā tipiska 
strādājoša vīrieša ieguvums; norāda, ka 
joprojām pastāv skaidri izteikti šķēršļi 
sieviešu dalībai darba tirgū un ka sievietes 
ES vidēji pelna apmēram 16,4 % mazāk
nekā vīrieši; pievērš uzmanību tam, ka šo 
sievietes diskriminējošo struktūru un 
prakses dēļ dzimumu līdztiesība ir 
jānodrošina visās jomās, tajā skaitā 
saistībā ar piekļuvi nodarbinātībai, 
karjeras virzību, darba un personiskās 
dzīves līdzsvarošanu un vienlīdzīgas 
samaksas par vienlīdzīgas vērtības darbu 
veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Maria Arena

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū;
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

1. norāda, ka taisnīgums un sociālā 
kohēzija ir galvenie virzītājspēki 
pasākumiem, kas vēl jāveic, lai izskaustu 
dzimumu nelīdztiesību, kas pastāv 
dažādos veidos; pievērš uzmanību tam, ka 
sieviešu — kas veido 60 % absolventu —
paplašināta iekļaušana darba tirgū ļautu 
risināt ekonomiskās un demogrāfiskās 
problēmas, ar ko saskaras Eiropas 
Savienība;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū un 
apkarot ar dzimumu saistītu 
diskrimināciju, kā arī ar seksuālo 
orientāciju un dzimumidentitāti saistītu 
diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi 
nodarbinātībai; uzsver, ka, palielinot 
sieviešu nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

1. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir 
cilvēka pamattiesības; pievērš uzmanību 
tam, ka ES saskaras ar demogrāfisko krīzi, 
kuras rezultātā līdz 2040. gadam darba 
tirgū trūks 24 miljoni darbinieku, kas radīs 
uz ekonomikas apsvērumiem pamatotu 
vajadzību paplašināt sieviešu dalību darba 
tirgū; uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras 
ar demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
norāda, ka šāda sieviešu dalības darba 
tirgū paplašināšana ir ne vien ar 
ekonomikas apsvērumiem pamatota 
vajadzība, bet arī taisnīguma jautājums;
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību cita 
starpā paplašināt to sieviešu dalību darba 
tirgū, kuras vēlas stāties darba attiecībās; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni, darbaspēka deficīts 
varētu samazināties;
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3 miljoniem;

Or. pl

Grozījums Nr. 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem; atbalsta sieviešu 
uzņēmējdarbības iniciatīvu veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū;
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū;
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varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū;
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū;
ierosina Eiropas darba programmā kā 
prioritāru jautājumu iekļaut 
demogrāfisko krīzi un uz to pamatojoties, 
īstenot efektīvu politiku dzimstības 
atbalstam, atzīstot, ka izvēle starp karjeru 
un vēlmes radīt bērnu piepildījumu ir 
sarežģītāka ekonomikas krīzes laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū trūks 24 miljoni 
darbinieku, kas radīs uz ekonomikas 
apsvērumiem pamatotu vajadzību 
paplašināt sieviešu dalību darba tirgū; 
uzsver, ka, palielinot sieviešu 

1. pievērš uzmanību tam, ka ES saskaras ar 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā līdz 
2040. gadam darba tirgū varētu trūkt
24 miljoni darbinieku, kas radītu uz 
ekonomikas apsvērumiem pamatotu 
vajadzību paplašināt sieviešu dalību darba 
tirgū; uzsver, ka, palielinot sieviešu 
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nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu palīdzēt samazināt darbaspēka 
deficītu līdz 3 miljoniem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis nostiprināt darba 
koplīguma slēgšanas sarunu praksi un 
uraudzīt, lai šāda prakse tiktu pilnībā 
īstenota gan privātajā, gan publiskajā 
sektorā, jo tā ir būtiski nepieciešams rīks, 
lai regulētu darba attiecības, apkarotu 
diskrimināciju darba algas ziņā un 
veicinātu līdztiesību;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka stratēģijā laikposmam pēc 
2015. gada par prioritāti būtu jānosaka 
pret sievietēm vērstas vardarbības 
izbeigšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b mudina dalībvalstis ievērot principu 
„vienlīdzīga samaksa par vienādu un 
vienlīdz vērtīgu darbu”, stiprināt valsts 
mehānismus saistībā ar darbavietu 
inspekciju un pieņemt metodoloģiju, ar ko 
noteikt darba vērtību ražošanas ķēdē un 
apzināt, piemēram, to, kā uzņēmumos 
veidojas mazkvalificēta vai nekvalificēta 
darba samaksas kategorijas, kuras 
lielākoties pārstāv sievietes;

Or. pt

Grozījums Nr. 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka diskriminācija darba tirgū 
ir viens no galvenajiem cēloņiem 
dzimumu līdztiesības trūkumam 
sabiedrībā kopumā un ka vienlīdzīgas 
iespējas darba dzīvē un sieviešu 
ekonomiskā neatkarība ir sevišķi svarīgas 
dzimumu līdztiesībai citās jomās; prasa 
ES dzimumu līdztiesības stratēģijā iekļaut 
stingrus pasākumus nolūkā apkarot ar 
dzimumu saistītu diskrimināciju darba 
tirgū, cita starpā attiecībā uz pieņemšanu 
darbā, vienlīdzīgu samaksu, sociālajiem 
pabalstiem un pensijām; uzsver, ka ar 
šādiem pasākumiem būtu jārisina 
daudzkārša diskriminācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

2. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir viena 
no Eiropas Savienības līgumos 
paredzētajām pamattiesībām, taču tā ne 
tuvu nav realitāte ES; norāda, ka uzlabota
dzimumu līdztiesība darba tirgū varētu 
palīdzēt īstenot stratēģijā „Eiropa 2020” 
paredzēto mērķi, proti, sasniegt 
nodarbinātības līmeni 75 % apmērā, un 
saglabāt ilgtspējīgas pensiju sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements; tādēļ aicina 
stratēģijā „Eiropa 2020” iekļaut gan 
vīriešu, gan sieviešu nodarbinātības 
mērķus, kas būtu vienlīdz vērienīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ivan Jakovčić

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju, sociālo 
un veselības aprūpes sistēmu saglabāšanas 
elements;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Maria Arena

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
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stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements; uzsver, ka 
nodarbinātības līmeņa pieaugums būtu 
jāsaista ar kvalitatīvām darbvietām, lai 
palīdzētu sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi mazināt nabadzību; 
uzskata, ka stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšana nebūs iespējama, ja 
tie netiks ņemti vērā visos Eiropas 
pusgada aspektos;  

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

2. uzskata, ka dalībvalstu lielāks atbalsts 
darba un mājas pienākumu saskaņošanai
ir stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā 
mērķa izpildes, proti, sasniegt 
nodarbinātības līmeni 75 % apmērā, un 
ilgtspējīgu pensiju sistēmu saglabāšanas 
svarīgs priekšnoteikums;

Or. pl

Grozījums Nr. 24
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2.  uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 

2. uzskata, ka dzimumu līdztiesība ir 
stratēģijas „Eiropa 2020” paredzētā mērķa 
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izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements;

izpildes, proti, sasniegt nodarbinātības 
līmeni 75 % apmērā, priekšnoteikums un 
būtiski svarīgs ilgtspējīgu pensiju sistēmu 
saglabāšanas elements; vērš uzmanību uz 
to, ka ir jāveicina pasākumi darba un 
ģimenes dzīves līdzsvara uzlabošanai un 
sociālie noteikumi bērnu atbalstam;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka nedārga, pieejama un 
kvalitatīva bērnu aprūpe ir svarīgs 
priekšnoteikums dzimumu līdztiesībai un 
sieviešu dalībai darba tirgū; aicina 
Komisiju un dalībvalstis jaunajā dzimumu 
līdztiesības stratēģijā par prioritāti noteikt 
Barselonas mērķu bērnu aprūpes jomā 
īstenošanu; uzsver, ka šie mērķi sākotnēji 
tika noteikti 2010. gadam un ka vairumā 
dalībvalstu tie joprojām nav sasniegti;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver — lai gan vīriešu un sieviešu 
nodarbinātības un algas līmeņu atšķirības 
pēdējo gadu laikā varētu būt nedaudz 
mazinājušās, tas tomēr nav noticis 
sieviešu stāvokļa uzlabošanās dēļ, bet gan 
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tāpēc, ka vīriešu nodarbinātības un 
atalgojuma līmenis krīzes laikā ir krities;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Maria Arena

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka taupības pasākumi, kuru 
dēļ ir ierobežots sabiedrisko pakalpojumu 
budžets, divkārši nelabvēlīgi ietekmē 
sievietes, proti, sievietes aizpilda vērā 
ņemamu darbvietu daļu sabiedrisko 
pakalpojumu sektorā un sabiedrisko 
pakalpojumu samazināšana atstāj 
nelabvēlīgu ietekmi uz viņu iekļautību 
darba tirgū; jo īpaši uzsver, ka sekas 
sabiedrisko pakalpojumu izdevumu 
samazināšanai bērnu un veco ļaužu 
aprūpes jomā, visticamāk, izjutīs sievietes;    

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp sieviešu iegūtās 
izglītības līmeni un sieviešu dalību un 
stāvokli darba tirgū (fenomens, kura 
rezultātā veidojas t. s. stikla griesti);
uzsver, ka pozitīva rīcība, jo īpaši 
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publiskajā sektorā, ir uzlabojusi dzimumu 
līdztiesību pirmo darba attiecību 
uzsākšanas ziņā, taču tā ir jāattiecina uz 
visiem karjeras līmeņiem; uzsver, ka 
dažās dalībvalstīs ir gūta pozitīva pieredze 
ar tiesību aktiem publiskā sektora jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir ne 
vien priekšnoteikums līdztiesībai, bet arī 
būtisks rīks, lai nodrošinātu ES 
ekonomikas izaugsmi un atbalstītu ES 
konkurētspēju; tādēļ ir jāmazina plaisa 
starp sieviešu iegūtās izglītības līmeni un 
sieviešu dalību darba tirgū un jāapkaro 
visi vertikālās un horizontālās integrācijas 
aspekti, kas nosaka, ka sievietes tiek 
nodarbinātas tikai noteiktās nozarēs, un 
neļauj viņām ieņemt augstākus amatus 
uzņēmuma hierarhijā;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp sieviešu iegūtās 
izglītības līmeni (60 % Eiropas 



PE549.162v01-00 18/61 AM\1049534LV.doc

LV

līmeni un stāvokli darba tirgū; universitāšu absolventu ir sievietes) un 
sieviešu dalību un stāvokli darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. uzsver — lai veicinātu ES ekonomikas 
izaugsmi un konkurētspēju, ir jānodrošina 
korelācija starp sieviešu iegūtās izglītības 
līmeni un sieviešu dalību un stāvokli darba 
tirgū;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Maria Arena

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo 
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp sieviešu iegūtās 
izglītības līmeni un sieviešu dalību un 
stāvokli darba tirgū; atgādina Komisijai, 
ka „zaļajās darbvietās” (vidi saudzējošās 
darbvietās) pārsvarā strādā vīrieši, bet 
„balto uzsvārču darbvietās” (veselības un 
sociālās aprūpes nozarē) pārsvarā strādā 
sievietes un ka Komisija abas minētās 
nozares savā 2013. gada oktobra 
nodarbinātības tiesību aktu kopumā ir 
noteikusi par pioritārajām nozarēm, kā 
arī atgādina Komisijai, ka šim 
jautājumam ir jāpievērš īpaša uzmanība, 
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lai palīdzētu apkarot horizontālo 
diskrimināciju darba tirgū;   

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo 
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. norāda, ka plaisa starp sieviešu iegūtās
izglītības līmeni un sieviešu dalību un 
stāvokli darba tirgū nelabvēlīgi ietekmē ES 
ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju; 

Or. pl

Grozījums Nr. 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp sieviešu iegūtās 
izglītības līmeni un sieviešu dalību un 
stāvokli darba tirgū; aicina dalībvalstis 
garantēt pienācīgu sociālo nodrošinājumu 
un panākt, lai sociālie pakalpojumi būtu 
pieejamāki sievietēm, kas ir vientuļās 
mātes, jo viņas ir visneaizsargātākās 
darba tirgū, un uzsver, ka sievietes skar 
lielāks nabadzības un sociālās atstumtības 
risks;
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ES ekonomikas izaugsme un 
konkurētspēja ir atkarīga no tā, vai tiks 
pārvarēta plaisa starp izglītību ieguvušo 
sieviešu īpatsvaru un sieviešu dalības 
līmeni un stāvokli darba tirgū;

3. uzsver, ka ir jāsamazina plaisa starp 
sieviešu iegūtās izglītības līmeni un 
sieviešu dalību un stāvokli darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju tās jaunajā dzimumu 
līdztiesības stratēģijā ierosināt skaidrus 
pasākumus, lai efektīvāk apkarotu 
seksuālo uzmākšanos darbavietā; pauž 
nožēlu par to, ka, neraugoties uz ES 
tiesību aktiem, kas aizsargā personas no 
diskriminācijas darbā, gadā pirms 
Pamattiesību aģentūras veiktā pētījuma 
par LGBT 30 % darba meklētāju, kas ir 
transpersonas, tika diskriminēti darba 
meklējumu laikā un diskrimināciju 
visvairāk izjuta transpersonas sievietes;
norāda, ka tas ir Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas pārkāpums; aicina 
Eiropas Komisiju cieši uzraudzīt valsts 
sūdzību izskatīšanas iestāžu un procedūru 
efektivitāti saistībā ar dzimumu 



AM\1049534LV.doc 21/61 PE549.162v01-00

LV

līdztiesības direktīvu īstenošanu attiecībā 
uz dzimumidentitāti, dzimuma izpausmi 
un dzimuma maiņu; aicina Komisiju 
nodrošināt dalībvalstīm speciālas 
zināšanas par pasākumiem, kas jāveic, lai 
novērstu diskrimināciju „dzimumam 
raksturīgo īpašību” dēļ nodarbinātības 
jomā; aicina Eiropas Komisiju atbalstīt 
un mudināt dalībvalstis, lai tās apmācībā 
par daudzveidību iekļautu transdzimuma 
un starpdzimuma jautājumus, un 
sadarboties ar darba devējiem saistībā ar 
pasākumiem darbavietā, piemēram, 
veicināt anonīmas darbā pieņemšanas 
procedūras; aicina dalībvalstis izmantot 
ESF finansējumu, lai saskaņā ar Tiesas 
judikatūru aktīvi apkarotu transpersonu 
diskrimināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Yana Toom

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka sievietes, kas pieder pie 
mazākumtautības vai ir imigrējušas, ir 
nevienlīdzīgā situācijā un neaizsargātas 
attiecībā uz viņu piekļuvi izglītībai un 
darba tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Emilian Pavel, Maria Arena

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

3.a uzsver STEM pētījumu nozīmīgumu 
un to, ka ir svarīgi, lai sievietes iesaistītos 
rūpniecības nozarēs ar strauju izaugsmi, 
piemēram, zinātnē un pētniecībā, kā arī 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) nozarē; Eiropas 
Komisijas 2013. gada oktobrī publicētajā 
pētījumā par IKT nozarē strādājošām 
sievietēm1a tika konstatēts — ja vairāk 
sieviešu iesaistītos digitālajā darba tirgū, 
ES teritorijā varētu panākt IKP 
pieaugumu par 9 miljardiem euro gadā;
uzsver, ka IKT nozarē satraucoši 
samazinās sieviešu absolventu skaits 
(šobrīd tikai 29 no 1000 absolventēm ir 
ieguvušas grādu datorzinātnēs vai 
radniecīgā nozarē);

__________________
1 a Pētījums par IKT nozarē strādājošām 
sievietēm, Eiropas Komisija, 2013. gada 
oktobris: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-905_en.htm

Or. en

Grozījums Nr. 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka pastāv pretestība sieviešu 
nodarbināšanai privātajā sektorā un 
būtiska diskriminācija par labu vīriešu 
dzimuma kandidātiem darbā pieņemšanas 
laikā;

Or. it



AM\1049534LV.doc 23/61 PE549.162v01-00

LV

Grozījums Nr. 40
Maria Arena

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju tās jaunajā dzimumu 
līdztiesības stratēģijā ierosināt skaidrus 
pasākumus, lai efektīvāk apkarotu 
seksuālo uzmākšanos darbavietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū;
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks priekšnosacījums 
sieviešu dalībai darba tirgū, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus bērnu, 
vecāka gadagājuma cilvēku un slimnieku
aprūpes infrastruktūrā;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka ieilgusi problēma, kas 
jārisina, ir ne vien atklāta diskriminācija, 
bet arī vīrišķības un sievišķības 
stereotipisku atainojumu noturība, kas 
balsta un pastiprina nevienlīdzīgas spēka 
attiecības un struktūras sieviešu un 
vīriešu starpā; uzsver, ka nevienlīdzīgais 
ģimenes pienākumu sadalījums ir viens no 
faktoriem, kas izraisa sieviešu 
nevienlīdzīgo stāvokli darba tirgū; uzsver, 
ka darba un ģimenes dzīves saskaņošana ir 
būtisks dzimumu vienlīdzības 
priekšnosacījums, kas būtu jāatbalsta, 
veicot ieguldījumus bērnu un vecāka 
gadagājuma cilvēku aprūpes 
infrastruktūrā, kā arī ar tiesību aktiem par 
bērna kopšanas atvaļinājumu, kas gan 
sievietēm, gan vīriešiem dotu iespēju 
strādāt pilnas slodzes darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Enrique Calvet Chambon

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; lai 
notiktu virzība uz šo pienākumu taisnīgu 
un vienlīdzīgu sadali, ir jāmaina 
mentalitāte, kas notiks tikai tad, ja tiks 
veiktas izmaiņas izglītībā, kultūrā un 
tiesībās; uzsver, ka darba un ģimenes 
pienākumu saskaņošana ir būtisks 
priekšnosacījums dzimumu vienlīdzības 
sasniegšanai un būtu jāatbalsta, 
piemēram, izmantojot paternitātes vai 
bērna kopšanas atvaļinājumu un
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ieguldījumus aprūpes infrastruktūrā vai 
veicinot elastīgāku darba laika 
organizāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 44
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir viens no 
faktoriem, kas ir pamatā sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes dzīves 
saskaņošana var veicināt dzimumu 
līdztiesību gan attiecībā uz tēviem, gan 
mātēm, taču tā ir tikai viens no dzimumu
līdztiesības aspektiem; norāda — lai 
uzlabotu šo saskaņošanu, viens no 
risinājumiem varētu būt labāki 
ieguldījumi aprūpes infrastruktūrā, cits 
risinājums — mudināt vīriešus piedalīties 
mājas darbos, izmantojot tiesību aktus par 
bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem, kas būtu pieejami abiem 
vecākiem, taču ar spēcīgiem stimuliem 
tieši tēviem, un elastīgiem darba laika 
noteikumiem; uzsver, ka aprūpes darba 
nevienlīdzīgu sadalījumu veicina arī 
sabiedrības priekšstati par dzimumu 
lomām un ka ir svarīgi apstrīdēt šos 
priekšstatus, jo tas ir veids, kā nodrošināt 
gan aprūpes darba, gan atalgota darba 
taisnīgāku sadalījumu; aicina Komisiju 
jaunajā dzimumu līdztiesības stratēģijā 
pievērsties šim jautājumam; uzsver, ka 
vecāki ģimenēs, kas nav veidotas saskaņā 
ar klasiskajām dzimumu lomām, joprojām 
saskaras ar diskrimināciju darbavietā, 
cita starpā attiecībā uz bērna kopšanas 
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atvaļinājumu, sociālā nodrošinājuma 
pabalstiem, iespējām saņemt bērna 
pabalstu, tiesībām izmantot darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanas pasākumus 
darbavietā un ar ģimeni saistītajiem algas 
komponentiem;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā, bērnu aprūpes 
pakalpojumos un pieaugušu apgādājamo 
aprūpes pakalpojumos, ar elastīgiem 
darba laika noteikumiem un piemērotiem 
elastdrošības pasākumiem un mudinot 
vīriešus piedalīties mājas darbos ar tiesību 
aktiem par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 46
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 44. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
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pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem; 

pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar Eiropas tiesību 
aktiem par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnoteikums, kā arī 
priekšnoteikums partnerībā balstītam 
darba un ģimenes aprūpes pienākumu 
sadalījumam, un tā būtu jāatbalsta, veicot 
ieguldījumus aprūpes infrastruktūrā un 
mudinot vīriešus piedalīties mājas darbos 
ar tiesību aktiem par bērna kopšanas un 
paternitātes atvaļinājumiem un elastīgiem 
darba laika noteikumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
vērš uzmanību uz to, ka daudzas sievietes 
pēc grūtniecības neatgriežas darbā;
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mājsaimniecībām 
paredzētos pakalpojumos, kā arī ar 
stimuliem, ar ko mudināt vīriešus 
piedalīties mājas darbos, izmantojot tiesību 
aktus par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgus darba laika 
noteikumus;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem; tas pats attiecas uz darba un 
aprūpes pienākumu saskaņošanu, jo 
lielāko daļu no tuvu radinieku 
aprūpētājiem joprojām veido sievietes;
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Or. de

Grozījums Nr. 50
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

būtu jāparedz noteikumi, lai palielinātu 
vietu skaitu gan publiskā, gan privātā 
sektora bērnu aprūpes centros, un 
nodrošinātu, ka šādu centru darbalaiks 
sakrīt ar vecāku darbalaiku, lai vecākiem 
nebūtu jāraizējas par savu bērnu 
aprūpēšanu un attīstību, kamēr viņi paši 
strādā;

Or. el

Grozījums Nr. 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
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uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā, jo īpaši nodrošinot zīdaiņu 
izglītību vēl pirms gada vecuma 
sasniegšanas un vecāka gadagājuma 
cilvēku un apgādājamu personu aprūpi, 
izmantojot vispārējus sabiedriskos 
pakalpojumus, kā arī mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem; būtu jātiecas izveidot 
vienlīdzīgus un nenododamus paternitātes 
un maternitātes atvaļinājumus bērna 
dzimšanas vai adopcijas gadījumā, 
pagarinot paternitātes atvaļinājumu, līdz 
tas ir tikpat ilgs, cik maternitātes 
atvaļinājums; tam būtu jāmazina sieviešu 
ciestā diskriminācija darbavietā un 
jāgarantē tēva tiesības rūpēties par saviem 
bērniem;

Or. es

Grozījums Nr. 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta ar šādiem pasākumiem: 
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a) veicot ieguldījumus bērnu, cilvēku ar 
invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēku 
un slimnieku aprūpes infrastruktūrā, jo ar 
aprūpi galvenokārt nodarbojas sievietes 
un šie neapmaksātie pienākumi 
nelabvēlīgi ietekmē viņu nodarbinātību,

b)mudinot vīriešus piedalīties mājas darbos 
ar tiesību aktiem par bērna kopšanas un 
paternitātes atvaļinājumiem un elastīgiem 
darba laika noteikumiem,

c) popularizējot pozitīvus līdzsvarotas 
darba un ģimenes dzīves modeļus gan 
attiecībā uz vīriešiem, gan sievietēm, 
izmantojot izglītojošus materiālus visu 
līmeņu izglītības iestādēs;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir cēlonis sieviešu 
nevienlīdzīgajam stāvoklim darba tirgū; 
uzsver, ka darba un ģimenes pienākumu 
saskaņošana ir būtisks dzimumu 
vienlīdzības priekšnosacījums, kas būtu 
jāatbalsta, veicot ieguldījumus aprūpes 
infrastruktūrā un mudinot vīriešus 
piedalīties mājas darbos ar tiesību aktiem 
par bērna kopšanas un paternitātes 
atvaļinājumiem un elastīgiem darba laika 
noteikumiem;

4. uzsver, ka nevienlīdzīgais ģimenes 
pienākumu sadalījums ir viens no cēloņiem
sieviešu nevienlīdzīgajam stāvoklim darba 
tirgū; uzsver, ka darba un ģimenes 
pienākumu saskaņošana ir būtisks 
dzimumu vienlīdzības priekšnosacījums, 
kas būtu jāatbalsta, veicot ieguldījumus 
publiskajā aprūpes infrastruktūrā un 
nodrošinot sociālo pakalpojumu vispārēju 
pieejamību sabiedrībai, īpašu uzsvaru 
liekot uz bērnu izglītību no zīdaiņa 
vecuma un apgādājamu pieaugušo 
aprūpes pakalpojumiem; uzsver, ka ir 
jāsekmē vīriešu līdzdalība mājas darbos, 
cita starpā ar tiesību aktiem par bērna 
kopšanas un paternitātes atvaļinājumiem;
uzsver, ka paternitātes un maternitātes 
atvaļinājumiem bērna piedzimšanas vai 
adopcijas gadījumā vajadzētu būt 
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vienādiem un nenododamiem;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jana Žitňanská

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka konkrētās dalībvalstīs ir 
jāliberalizē pārmērīgi stingrie darba 
noteikumi, lai padarītu elastīgāku darba 
laiku un dotu sievietēm vairāk iespēju 
apvienot ģimenes un darba dzīvi;

Or. sk

Grozījums Nr. 55
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ierosina —lai vīriešus vairāk iesaistītu 
ģimenes pienākumos un sievietes —
darba tirgū, ES būtu jāsniedz ieteikumi 
dalībvalstīm par minimuma noteikumiem 
attiecībā uz paternitātes atvaļinājumu, arī 
par šāda atvaļinājuma ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

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

4.a uzsver, ka elastīgam darba laikam 
vajadzētu būt darba ņēmēja izvēlei, nevis 
darba devēja uzspiestam pienākumam;
noraida tādu elastīgumu un līguma 
nenoteiktību, kas neļauj darba ņēmējiem 
veidot sakārtotu un stabilu ģimenes dzīvi;

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Vilija Blinkevičiūtė

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis ieguldīt līdzekļus 
cenas ziņā pieejamās un kvalitatīvās 
bērnu, slimnieku, personu ar invaliditāti, 
vecāka gadagājuma cilvēku un citu 
apgādājamu personu aprūpes iestādēs, 
nodrošinot, ka šādu iestāžu darbalaiks ir 
elastīgs un saderīgs ar pilnas slodzes 
darba laiku un ka tās būtu pieejamas tā, 
lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu 
apvienot darbu ar ģimeni un personisko 
dzīvi; aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt to, lai sievietes un vīrieši, kas 
aprūpē bērnus vai citas apgādājamas 
personas, tiek atzīti, piešķirot viņiem 
apgādnieka pabalstu un individuālas 
tiesības uz sociālo nodrošinājumu un 
pensiju; aicina sociālos partnerus 
ierosināt konkrētas iniciatīvas, lai 
apstiprinātu prasmes, kas iegūtas ar 
aprūpi saistīta atvaļinājuma periodā;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis ieviest obligātus apmaksātus 
paternitātes atvaļinājumus vismaz desmit 
darbadienu apmērā un noteikt par 
prioritāriem normatīvus un cita veida 
pasākumus, kas ļauj vīriešiem un jo īpaši 
tēviem izmantot savas tiesības apvienot 
personisko un darba dzīvi, cita starpā, 
veicinot nenododamus bērna kopšanas 
atvaļinājumus, kuri bērna pirmajos dzīves 
gados būtu vienlīdz jāizmanto gan 
vīriešiem, gan sievietēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Enrique Calvet Chambon

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ir nenoliedzams, ka daudzās ES 
dalībvalstīs krīze un sociālo pakalpojumu 
samazināšana ir smagi kaitējusi aprūpes 
infrastruktūrai un likumā noteiktajai 
minimālajai algai; atgādina, ka Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) var 
izmantot sociālās infrastruktūras projektu 
garantijai;

Or. es

Grozījums Nr. 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas
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Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž nožēlu par to, kaPadome ir 
atsaukusi Grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma direktīvas projektu, kurā 
cita starpā bija paredzēts garantēts 
maternitātes atvaļinājums 20 nedēļu 
apmērā un pilnībā apmaksāts paternitātes 
atvaļinājums divu nedēļu apmērā un 
paredzēta strādājošu māšu aizsardzība 
attiecībā uz atgriešanos darbā; tas kaitē 
vienprātībai par ģimeņu un strādājošu 
māšu tiesību stiprināšanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina dalībvalstis aizsargāt to 
maternitātes pabalsta tiesības, veikt 
pasākumus, lai novērstu darba ņēmēju 
netaisnīgu atlaišanu no darba 
grūtniecības laikā, un pasargāt no 
netaisnīgas atlaišanas sievietes un 
vīriešus, kas veic aprūpes pienākumus;
aicina arī Padomi paātrināt pieņemšanas 
procedūru direktīvai par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
attiecībā uz strādājošām grūtniecēm, 
sievietēm, kas strādā pēcdzemdību 
periodā, un sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Maria Arena

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b arī uzskata, ka Padomei ir steidzami 
jāpieņem kopēja nostāja attiecībā uz 
direktīvas par pasākumu ieviešanu, lai 
veicinātu drošības un veselības 
aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti, pārskatīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Maria Arena

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka, nepieņemot ES tiesību 
aktus par paternitātes atvaļinājumu, 
neizdarot grozījumus noteikumos par 
maternitātes atvaļinājumu un 
nenostiprinot sabiedriskos pakalpojumus, 
ar kuriem atbalsta sieviešu iekļautību 
darba tirgū, ES nespēs reaģēt uz 
demogrāfisko krīzi, kuras rezultātā 
2040. gadā trūks 24 miljoni darbinieku;
uzsver, ka, palielinot sieviešu 
nodarbinātības līmeni tiktāl, ka tas 
sasniegtu vīriešu nodarbinātības līmeni, 
varētu samazināt darbaspēka deficītu līdz 
3 miljoniem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 64
Zdzisław Krasnodębski

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var 
panākt, īstenojot nabadzības apkarošanas 
politiku, kura būtu pamatota uz integrētu 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību un zemo ienākumu ģimenēs, 
kurās galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā;

Or. pl

Grozījums Nr. 65
Joëlle Mélin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu var 
panākt, īstenojot politiku paaudžu 
solidaritātes atbalstam;
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kura būtu pamatota uz integrētu pieeja 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; 

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp no dzimuma atkarīgu 
darba samaksas atšķirību, pensiju atšķirību, 
aprūpes pienākumu un ar tiem saistītu 
profesionālās darbības pārtraukumu, 
nepietiekama atbalsta un nodokļu sistēmu 
dēļ, kas ietekmē ģimenes, kurās galvenais 
apgādātājs ir vientuļā māte; uzsver, ka 
daudzkārša diskriminācija, ar ko sievietes 
saskaras cita starpā savas 
dzimumidentitātes, dzimuma izpausmju 
un dzimumam raksturīgo īpašību dēļ, 
veicina nabadzības feminizāciju; uzsver, 
ka nabadzībā dzīvojošo iedzīvotāju skaita 
samazinājumu par 20 miljoniem līdz 
2020. gadam var panākt tikai ar
nabadzības apkarošanas politiku, kura būtu 
pamatota uz integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai un kuru 
stiprinātu darbības ar mērķi novērst 
sieviešu nabadzību; šajā saistībā uzsver, 
ka ir svarīgi cita starpā novērtēt sociālā 
nodrošinājuma sistēmu, nodokļu sistēmu, 
pabalstu sistēmu un darba laika modeļu 
ietekmi uz dzimumiem un mainīt politiku, 
ja konstatēta nelabvēlīga ietekme uz 
sievietēm; atgādina, ka ir svarīgi pilnībā 
īstenot diskriminācijas novēršanas tiesību 
aktus, ievērojot starpnozaru pieeju, lai 
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mazinātu sieviešu nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību (16,4%), 
pensiju atšķirību (39%), nabadzības 
ģimenēs, kurās galvenais apgādātājs ir 
vientuļā māte, rezultātā, un ka nabadzībā 
dzīvojošo iedzīvotāju skaita samazinājumu 
par 20 miljoniem līdz 2020. gadam var 
panākt, īstenojot nabadzības apkarošanas 
politiku, kura būtu pamatota uz integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte vai 



PE549.162v01-00 40/61 AM\1049534LV.doc

LV

rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

māte, kas audzina bērnu ar invaliditāti, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku 
un rīcības programmas, kurās īpaša 
uzmanība veltīta sievietēm, kas atrodas 
nelabvēlīgā situācijā, sievietēm ar 
invaliditāti vai sievietēm, kuras audzina 
bērnu ar invaliditāti, šādu politiku un 
programmas pamatojot ar integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

Or. hu

Grozījums Nr. 69
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku,
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; ;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, karjeras attīstības 
atšķirībām dzimuma dēļ, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeju
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; 

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Marita Ulvskog, Soraya Post
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt,
īstenojot diskriminācijas un nabadzības 
apkarošanas politiku, kura būtu pamatota 
uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; 

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, tā, ka viņas bieži 
tiek nodarbinātas saskaņā ar nestandarta 
darba līgumiem (piemēram, piespiedu 
nepilnas slodzes darbs, īslaicīgs darbs, 
pagaidu vai „nulles stundu” darba 
līgums), un tā, ka pašnodarbināto 
personu partneriem, kas šīm personām 
palīdz, nav sociālā nodrošinājuma 
statusa, un šie faktori izraisa no dzimuma 
atkarīgas darba samaksas atšķirības, 
pensiju atšķirības, nabadzību ģimenēs, 
kurās galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
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un ka nabadzībā dzīvojošo iedzīvotāju 
skaita samazinājumu par 20 miljoniem līdz 
2020. gadam var panākt, īstenojot 
nabadzības apkarošanas politiku, kura būtu 
pamatota uz integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai; uzsver, ka 
joprojām ir novērojamas no dzimuma 
atkarīgas darba samaksas atšķirības pat 
viena tipa līgumos un ka šīs problēmas 
atrisināšanai sevišķi svarīgi ir, lai 
dalībvalstis pareizi īstenotu direktīvu par 
diskriminācijas novēršanu darbavietā;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeja
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var panākt, 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai; jo 
īpaši no nabadzības cieš vecākas sievietes, 
jo daudzas no viņām nav pietiekami ilgi 
strādājušas ārpus mājām, lai saņemtu 
pienācīgu pensiju; tāpēc ir jāpalielina no 
iemaksām neatkarīgas pensijas apmērs;

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaita samazinājumu par 
20 miljoniem līdz 2020. gadam var 
panākt, īstenojot nabadzības apkarošanas 
politiku, kura būtu pamatota uz integrētu 
pieeja dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

5. uzsver, ka sievietes arvien vairāk tiek 
pakļautas nabadzībai vairāku faktoru 
rezultātā, tostarp sieviešu profesionālās 
darbības pārtraukumu, no dzimuma 
atkarīgu darba samaksas atšķirību, pensiju 
atšķirību, nabadzības ģimenēs, kurās 
galvenais apgādātājs ir vientuļā māte, 
rezultātā, un ka, lai nabadzībā dzīvojošo 
iedzīvotāju skaitu līdz 2020. gadam
samazinātu par 20 miljoniem, ir 
vajadzīgas izmaiņas attiecībā uz darba 
tirgu pieejamību sievietēm, papildus 
īstenojot nabadzības apkarošanas politiku, 
kura būtu pamatota uz integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Jana Žitňanská

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti uzsver, ka ir jāizveido elastīgi 
režīmi attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu laikā, kad bērns sāk 
apmeklēt izglītības iestādes, lai 
nodrošinātu lielāku personisko brīvību, 
līdzsvarojot ģimenes un darba dzīvi;

Or. sk
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Grozījums Nr. 75
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka taupības pasākumi 
Dienvideiropā ir pārmērīgi ietekmējuši 
sievietes, kurām bija jātiek galā ar algas 
un pabalstu samazinājumu, nevarot atstāt 
savas dzīvesvietas reģionu svarīgu 
aprūpes pienākumu dēļ; uzsver, ka jaunā 
dzimumu līdztiesības stratēģijā ir 
jāpievēršas taupības pasākumu 
nelabvēlīgajai ietekmei uz sievietēm 
Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka no dzimuma atkarīgu darba 
samaksas atšķirību pamatā ir sieviešu 
nepietiekama dalība darba tirgū, vertikāla 
un horizontāla segregācija un tas, ka 
nozarēs, kurās pārsvarā darbojas 
sievietes, bieži ir zemākas algas; uzsver, 
ka ir jāuzrauga no dzimuma atkarīgas 
darba samaksas atšķirības gan publiskajā, 
gan privātajā sektorā un ka ir vajadzīga 
pārredzamība, atzīstot no dzimuma 
atkarīgas darba samaksas atšķirības 
darbavietās;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Michaela Šojdrová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver — lai gan sievietes strādā 
maternitātes atvaļinājuma laikā, viņas 
iegūst no darba tirgū pieprasītajām 
prasmēm atšķirīgas prasmes, kā to 
apstiprina PIAAC pētījums par pieaugušo 
prasmēm, un tāpēc viņas galu galā 
atrodas nelabvēlīgā situācijā; tāpēc ir 
jāpievērš uzmanība personu integrēšanai 
darbaspēkā pēc maternitātes vai bērna 
kopšanas atvaļinājuma beigām, 
izmantojot elastīgu darba režīmu, tāldarba 
iespējas un atbalstu darba prasmju 
atjaunošanā ar apmācību un kursu 
palīdzību;

Or. cs

Grozījums Nr. 78
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Direktīvā 2006/54/EK 
paredzētās pierādīšanas pienākuma 
izmaiņas, kas ir labvēlīgas sievietēm, 
kuras tiesas procesos tiek uzskatītas par 
diskriminācijas dzimuma dēļ upurēm, 
taču vēlas uzsvērt, ka šis noteikums 
nedarbosies, ja netiks atzītas šādu sieviešu 
tiesības piekļūt informācijai, kas ir darba 
devēju rīcībā, kā to bija ierosinājusi 
Eiropas Komisija attiecībā uz 
Direktīvu 97/80/EK par pierādīšanas 
pienākumu diskriminācijas gadījumos, 
kas pamatojas uz dzimumu, taču šis 
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ieteikums galu galā direktīvā netika 
iekļauts;

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka Komisijas pienākums ir 
rīkoties, lai palīdzētu atbloķēt Padomē 
iestrēgušos ES tiesību aktus par 
pārredzamību un labāku dzimumu 
pārstāvības līdzsvaru attiecībā uz 
pieņemšanu darbā augstākā līmeņa amatos;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars, lai apkarotu „stikla 
griestu” fenomenu, kas konstatēts 
lielākajā daļā ES dalībvalstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Biljana Borzan
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka ir vajadzīgi aktīvi pasākumi,
lai attiecībā uz pieņemšanu darbā augstākā 
līmeņa amatos nodrošinātu pārredzamību
un labāku dzimumu pārstāvības līdzsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un ar identiskiem un 
objektīviem kritērijiem pamatots labāks 
dzimumu pārstāvības līdzsvars;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka ar ES dzimumu līdztiesības 
stratēģiju laikposmam pēc 2015. gada ir 
jāveicina sieviešu un vīriešu vienlīdzīga 
pārstāvība visos lēmumu pieņemšanas 
aspektos, tajā skaitā ES iestādēs; uzskata, 
ka stratēģijā šajā saistībā būtu jāiekļauj 
rīcības plāns; uzsver, ka arī attiecībā uz 
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pieņemšanu darbā augstākā līmeņa amatos 
ir vajadzīga labāka pārredzamība un 
dzimumu pārstāvības līdzsvars;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. vērš uzmanību uz to, ka sievietes ieņem 
tikai 33 % no vadības un 
organizatoriskajiem amatiem uzņēmumos, 
un uzsver, ka ka attiecībā uz pieņemšanu 
darbā augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

Or. it

Grozījums Nr. 85
Vilija Blinkevičiūtė

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars; aicina arī Padomi 
paātrināt pieņemšanas procedūru 
direktīvai par dzimumu līdzsvara 
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 
saistītiem pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars; uzskata, ka 
Parlamentam un Padomei ir steidzami 
jāpanāk vienošanās par sieviešu dalību 
biržā kotēto uzņēmumu valdēs; 

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Jana Žitňanská

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars un ka sevišķa 
uzmanība ir jāvelta darba apstākļu 
uzlabošanai nozarēs, kuras sniedz zemus 
ienākumus un kurās pārsvarā strādā 
sievietes;

Or. sk

Grozījums Nr. 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu darbā 
augstākā līmeņa amatos — ne vien 
uzņēmējdarbības vidē, bet arī politiskajās 
iestādēs un universitāšu augstākajos 
amatos — ir vajadzīga pārredzamība un 
labāks dzimumu pārstāvības līdzsvars

Or. es

Grozījums Nr. 89
Romana Tomc

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka attiecībā uz pieņemšanu
darbā augstākā līmeņa amatos ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars;

6. uzsver, ka attiecībā uz iecelšanu 
augstākā līmeņa amatos — gan 
ekonomikā, gan politikā — ir vajadzīga 
pārredzamība un labāks dzimumu 
pārstāvības līdzsvars

Or. sl

Grozījums Nr. 90
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

turklāt uzsver, ka ir vajadzīgi stingrāki 
noteikumi par sieviešu diskrimināciju 
darbavietā un stingrāki sodi darba 
devējiem, kas īsteno diskrimināciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ir jāīsteno iniciatīvas un 
pasākumi, galvenokārt izglītības nozarē, 
arī augstākās izglītības nozarē, lai 
apkarotu stereotipiskus priekšstatus par 
sieviešu nodarbinātību, veicinātu sieviešu 
uzņēmējdarbību, karjeru zinātnē un IKT 
nozarē, tā ievērojami stimulējot Eiropas 
ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir svarīgi veicināt sieviešu 
nodarbinātību un garantēt lielāku sociālo 
nodrošinājumu sieviešu dzimuma 
uzņēmējām;

Or. it

Grozījums Nr. 93
Maria Arena

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)



PE549.162v01-00 52/61 AM\1049534LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis pilnībā izmantot 
instrumentus, ko sniedz jaunā Publiskā 
iepirkuma direktīva, dzimumu līdztiesību 
uzņēmumu valdēs nosakot par atlases 
kritēriju, kad tiek veiktas iepirkuma 
procedūras, kurās piedalās biržā kotēti 
uzņēmumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atbalsta dzimuma kvotu ieviešanu 
attiecībā uz locekļiem uzņēmumu valdēs 
bez izpildpilnvarām un pārredzamas 
procedūras šo locekļu iecelšanai, mudina 
publisko un privāto sektoru paredzēt 
brīvprātīgas shēmas, lai sekmētu sieviešu 
pārstāvību vadošos amatos, un aicina 
Eiropas Padomi beidzot pieņemt kopēju 
nostāju pēc direktīvas par sieviešu 
pārstāvību valdēs pirmā lasījuma EP;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 

svītrots
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drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un 
darbiniekus pāriet no neoficiālās 
ekonomikas uz oficiālo.

Or. it

Grozījums Nr. 96
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un 
darbiniekus pāriet no neoficiālās 
ekonomikas uz oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas skar lielu daļu sieviešu, jo īpaši 
sievietes, kas veic mājsaimniecības darbu, 
un kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; uzskata, ka šajā 
saistībā ir sevišķi svarīgi visām 
dalībvalstīm noteikt par pienākumu 
piedalīties visās jaunās Eiropas 
platformas darbībās, lai stiprinātu 
sadarbību nedeklarēta darba novēršanā 
un atturēšanā no tā;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina efektīvi 
piemērot sankcijas tiem darba devējiem, 
kas darbojas neoficiālajā ekonomikā.
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Terry Reintke
Zaļo/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto sieviešu veiktā 
nedeklarētā darba līmeni, kas negatīvi 
ietekmē sieviešu ienākumus, sociālā 
nodrošinājuma segumu un sociālo 
aizsardzību, un atstāj nelabvēlīgu ietekmi 
uz ES IKP; aicina radīt politikas 
pasākumus, kuri sniegtu stimulus, kas 
motivētu darba devējus un darba ņēmējus 
pārvietot darba attiecības no neoficiālās 
ekonomikas uz oficiālo; uzsver — kā 
sevišķi sarežģītam jautājumam īpaša 
uzmanība ir jāpievērš mājsaimniecības 
darbam, ko galvenokārt veic sievietes, jo 
šis darbs norit neoficiālajā sektorā, ir 
individualizēts un pēc sava rakstura —
neredzams, tāpēc tā efektīva apkarošana 
prasa pielāgotu pasākumu izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību, kavē mūžizglītības iespējas, 
apdraud iedibinātos sociālos standartus 
darba drošības un veselības aizsardzības 
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oficiālo. jomā un samazina ES IKP; aicina radīt 
stimulus, kas motivētu darba devējus un 
darbiniekus pāriet no neoficiālās 
ekonomikas uz oficiālo;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Jérôme Lavrilleux

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo; norāda, ka šajā saistībā būtisks 
instruments ir Eiropas platformas izveide 
nolūkā stiprināt sadarbību nedeklarēta 
darba novēršanā un atturēšanā no tā;  

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba un 
fiktīvas pašnodarbinātības līmeni, kas 
negatīvi ietekmē sieviešu sociālo drošību 
un ES IKP; aicina radīt stimulus, kas 
motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo;

Or. it
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Grozījums Nr. 102
Vilija Blinkevičiūtė

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē ES IKP un sieviešu 
sociālo drošību, jo īpaši nozarēs, kur 
strādā galvenokārt sievietes, piemēram, 
darbs privātās mājsaimniecībās —
uzkopšanas pakalpojumi, bērnu 
auklēšana vai vecāka gadagājuma cilvēku 
vai cilvēku ar invaliditāti aprūpe; aicina 
radīt stimulus, kas motivētu darba devējus 
un darbiniekus uzlabot pāreju no 
neoficiālās ekonomikas uz oficiālo.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Lampros Fountoulis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas parasti novērojams to sieviešu vidū, 
kuras strādā mājās, lai palielinātu 
ģimenes ienākumus; turklāt uzsver to, ka 
augsts nedeklarētā darba līmenis negatīvi 
ietekmē sieviešu sociālo drošību un ES 
IKP, vienlaikus ļaujot dažiem darba 
devējiem vieglāk izvairīties no nodokļu un 
iemaksu maksāšanas; aicina radīt 
stimulus, kas motivētu darba devējus un 
darbiniekus pāriet no neoficiālās 
ekonomikas uz oficiālo.
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Or. el

Grozījums Nr. 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni,
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā — jo 
īpaši krāpšanu, ko īsteno lieli uzņēmumi 
un kam ir lielākā ietekme uz 
ekonomiku, — ir sevišķi svarīga, lai rastu 
finansējumu paternitātes atvaļinājuma 
pagarināšanai un sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, kuri vajadzīgi, lai 
sekmētu sieviešu dalību darba tirgū 
vienlīdzīgos apstākļos; turklāt augsts
nedeklarētā darba līmenis negatīvi ietekmē 
sieviešu sociālo drošību un ES IKP; aicina 
radīt stimulus, kas motivētu darba devējus 
un darbiniekus pāriet no neoficiālās 
ekonomikas uz oficiālo.

Or. es

Grozījums Nr. 105
Georgi Pirinski

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo.

7. uzsver augsto nedeklarētā darba līmeni, 
kas negatīvi ietekmē sieviešu sociālo 
drošību un ES IKP; aicina radīt stimulus, 
kas motivētu darba devējus un darbiniekus 
pāriet no neoficiālās ekonomikas uz 
oficiālo; uzstāj, ka nedeklarēta darba 
jautājumi, kas nelabvēlīgi ietekmē 
sieviešu sociālo nodrošinājumu, kā 
galvenā prioritāte ir jāiekļauj gaidāmās 
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Eiropas platformas nedeklarēta darba 
apkarošanai darba kārtībā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka publiskais iepirkums ir 
jāatzīst par iespējamu instrumentu, ar ko 
veicināt sociālās iekļaušanas politiku; 
uzskata, ka publiskais iepirkums ir 
jāizmanto kā dzimumu līdztiesības 
veicināšanas instruments, apsverot 
iespēju attiecīgā gadījumā par 
priekšnoteikumiem publiskā iepirkuma 
līguma slēgšanai noteikt diskriminācijas 
novēršanas prasības un ar dzimumu 
saistītus kvalitatīvus kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis intensificēt 
centienus apkarot nedeklarētu darbu un 
nestabilu nodarbinātību, cita starpā „mini 
darbu” un fiktīvu nepilnas slodzes darbu, 
un nodrošināt, lai visi darba ņēmēji 
saņemtu pienācīgu sociālo aizsardzību;
turklāt pauž nožēlu par nestandarta darba 
līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, lai 
izvairītos no nodarbinātības un sociālās 
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aizsardzības pienākumu ievērošanas;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka nedeklarēta darba upuri 
lielākoties ir sievietes, un tas ne vienmēr 
ir bijis viņu lēmums; aicina īstenot 
visaptverošu politiku pret darba 
ņēmējiem, kas nedeklarētā darbā 
nodarbina sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a turklāt iesaka paplašināt tiesību aktus 
ģimenes un darba jomā, tos attiecinot arī 
uz viena vecāka ģimenēm un LGBT 
vecākiem, jo ģimeņu sastāvs un definīcija 
laika gaitā mainās;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

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

7.a pauž nožēlu par to, ka Komisija ir 
iecerējusi atsaukt priekšlikumu direktīvai 
par grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu, tā aizkavējot saskaņota 
normatīvā un labklājības regulējuma 
izveidi;

Or. it

Grozījums Nr. 111
Maria Arena, Edouard Martin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka politikai un 
instrumentiem, kuru mērķis ir jauniešu 
bezdarba novēršana, piemēram, 
Garantijai jauniešiem un Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai, būtu jārisina 
jaunu vīriešu un sieviešu īpašās 
vajadzības, lai ļautu viņiem piekļūt darba 
tirgum; norāda, ka to jaunu sieviešu 
īpatsvars, kas nav nedz nodarbinātas, 
nedz iesaistītas izglītībā vai apmācībā 
(NEET), ir lielāks nekā šādu vīriešu 
īpatsvars;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Miapetra Kumpula-Natri

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b apstiprina, ka, pamatojoties uz 
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brīvprātības principu, sieviešu vienlīdzīga 
pārstāvība uzņēmumu valdēs un 
dalībvalstu ar lēmumu pieņemšanu 
saistītajos amatos nav pietiekami augusi, 
tāpēc būtu jāapsver kvotu ieviešana kā 
efektīvākais pagaidu risinājums, lai 
nodrošinātu dzimumu vienlīdzīgu 
pārstāvību.

Or. en


